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وا"لقحسةاوأ)ش!رعل-ىعالةيعيشطفيليافنايكونا)-هـإت.ا)عربىالادبكلؤرخىصناحدانحسبلا

وليهـين.رجرضحأووينوهر!تدحانحكلىويقتحسرةإ-رجبةا.الادبفضونلسأئرعنصت-إفاعضدز،النقديكونانينفي

واًسعةالستعانةليسىحمتعينألحدرثبمفهوهـ/4النقدانتم!ذهووراء.أثنان4ؤصليختلفبحيثلافهـوحالواًلاصرمنفقدبات

احكاهـمنكثيراويسشمد،والفنونا)علومبسائرالعددهذاتخصحسانؤديأ"ا،داب"رغبةنتكمالظاهرة

،خ،هـ-"بحسورةوالاجتماعالنفسعلممنومضظوراًته.المعاصرنتاجنافيالادبيأالضقدواقعلدراسة

بالضسبةوسللىراالا.زرضعليموان-رحاولؤجم،-ل-حاولتقدصافهااختلاعلىسجملتقدالادبيةالفنونانوالحق

منه.لى-بمالذيالمجتمعوورورطياتالتريالسلوكلمعطياتكلانت-العربيالشعرفتطور،قرننصفرونذملموسا

الادببالنقدتخلفاسبابفيالبحثمجالهذاوليسىملجدربىةالواناروارةواالقصةفيوولدت،ومضمونا

الاسبابهذهصنانالىنشيراننحبولكننا،عندناالادرص"الددالس"وعمقت،بهاعهدقساليالعرببمباللملأدبي!كن

احترامموضعالغالبفيليسذاتهبحدالنقدبانألاءضهقادهسذألي!،رفلمالنقداما.ضهاصاوهلسمت،لهااواتخذت

يجعلماوصذا.كتابتهعلىبالاقبالالادباءيزهدمما،اؤلاكلاًلافيعرلاقعاكلخووظل،بعبدمنالاالتطور

عددأنحتى،ز،دراشيئاعندناالنقدف!اًلتخصص،ا)هواًيةسبيلعلىافيضةواالفينةبينتم،رسه،نادرة

لامتصحلة"صارسةالفنهذايمارسونالذينالضقادولمف-د،اصرصنيكنومهما.تمنهجهللموتقعدهماقليلاو

فيإضجاوزونءعطمحاف!

العربىالدطن-ألنقدلةالاتار
اليد،اصابعو("لاداًدباًالمفهومعلى

النقادنجدليينماسعاأد!!!للنقد،اكلاسيكيا
آلغهرفيل!ع!اراففوةباا!حساسمنوص،التاسع"أم"اا!ةهذهتدخلنمييزأف!

..0فحمسبا!!ولعام"تدخلكأقهاالنتفإط5وا)ردي"،ا.ل!ب

بالمئاتيعدولطرك!،-وأص!محغا،العررىاًلوطناركانارلمةؤىالادا!اششرتاقدهـألادليبجضتال!ي

..........ف!فأنحينوى ممماههونويرؤولوه!لم.ش!كلاحرفيعررىمث!كلشتظرهفكرلاراراً-ر..
............نافواًرتطو

اللا!عبيىأح!4الت!نة!صجع4برتوصىوهـ!!،تشرءمابعصديالرأيكاروايا،ارجلة"!ادة!كندفعقدالادبية

وتطويررهـحا.ايالى،جميصاالاد.اءثقةموضعتظلأنهافيريربملانتممتبوخمملكلوامحا،أنت!النقد

تساءلناواذاركل-واصسحت،العررىالوطناركانارلعةفىالاداتانتنترتاقد.3.0اصببعبدة
.........عباابداعملم!ؤيها

اعنىعىلطاهرسبمب،،المربيمةالاقطارمنروفيمسعمنعاد!تمهما،واتجاهاوخط!ننهاطري!لمفيف*مستقلا

حترام1عدم.اًلحديثاًلعربيالادبلتطورالحمبقيةالمراةتكو!اندائماتاملوهىأنعنوكف



ألأدريألنقدبازمةشعورزاوزاد،اربعةاوتلأثةاعر،باليءهمتوليروروملاا)-وردلان:مفرغةدازرذ.دخلن،واًلنقاد،النقد

..العاصرزجدفقلما.بعيدحدالىصحبحوهذاًاجادصينارقياما

...،(بالموة-وءقيتزود5وهوبالدداسةالادبي!ترالاايتناولقدانا

الىالحأص"بامسالحدليتاعرليكطاادبشانوالحق،،..،..
.ءخاازقادونرورصوءادبراهـالكالبعلىهملنعادؤ.ل-"لمثممثباو

انس!!ءهذنهمالفئرةولونكلقبلنأوأليلنآ،خطوعيناًو.أاو،يرشلجصوهاننيتهمفيءورالاةعلىبقبلونحاسدون

جمب.ج...يسهمورددم!هـووويش""ر"بتظرنمشولىوادباءاو؟نلوصغانمداحو

بةاكقادؤلاء!3!خلالىالغتراتاحوجهيا،دبيذارإخناالاز--رؤثوازطبقفاذا،علصهـ،الازرإطبقواانيريدون

كلضفتحىةبراغمايىوميحمدرالكتاب!ناجديىجيلاانذاك/اغالباعاىكذلكانهمقلن،!فهاتاكان،حادواذا،الرأئع

النماداراءفيويلتمس،وسواصصاوالرواريئالنمعرفيلىزس)!اانر-،ولونالاخرينالضقادبعض!انرعنيوهذا

جدردبن-خالبراعمهذهتغذيةالىريىشدهماحسينالمخلءورجردربئر؟وزواانويودون-!"،ؤكرةص!رصنالاثرعلى

نآمنالهعنيعبرشابصؤلف)كطكتبوقد.ءكعمشرويوة-ء----رهبم،النولديعما،ممنانش،واؤاذاً.نزه،ء

فلم،النقادقبلمنعاءالحم!الاذنالاراقامالاخير"كتالي،الغغركم!ز،مكلبهم)جل!مقالمنقوداًلكاتبهب،رضى

منهويتمكنولم،بشراوبخيراحدهماليهيثربءلورت،إرواذ.-رالنحز،مصنذلكليون-رملي-،ء6لماذا

إ---جهبا.(.تأخرو)1تقدممنحققهمامدىلي!رفانإ-"1روبرلىرأسةيروص،كلفالذيالناقدذاكالمثالسبيلي

قدا):،مهم!باناؤمنأإلااننىورنوبالرغم.السادقةلفار4إؤا)ت-جردهـنبكثيرفشكاولها،-يخماتذ5صدرتعربي"

!ذاساةمأادركتفقد،"دليلا"ا-و"صرشدا"بكونأنحص-اةء)جهنجت-نالمؤلفؤ،ذا،طقوالشضوءجةوالمو

رواجاكتبهتلقىوالذيالانتاجعنيكفلاالذيالمؤلفلث!-صالض،ؤلىانؤلمي!،ا-لاولى4حجتكازتار!،بإ"تحقيرير"

ل-لىولكن.لفنهمخلصالظلانلرلدأنه.ر،لاحمالطشاأنأ)ت،قدهذاءلىانوأحسب..بعدأحدبهإسمعلم
-"*.ء....؟،وبن!سما،بتجرده"الثقوعميق،بفش"يمانالانتدردنيكو

الؤل!،هذاظروفكارتوايا.ذلكعلىيعينهمن-نمهالوطنؤيالشور،دءددوظل،عنهوازقطع.اتور!ليازوووالا

ناإحندحينعميف"صأساذرسنسعركاتبكلفان

همسى-،تحتىاوحناناوحبهمسةيلقىلايكتبهور،ص-------*----*رو-حر-حح!-

الادبلمعاةالجمنه،.ذالنقدفصمولاؤنلهاماانهاصمحمحنتمكولكنكل!ه!ئم!ث!ك!يا!ا

اسبوعفيالادبيةالغربصحفليتناولاحدناان37**"ءمم!حموءلى،نه!)دو!لعع!؟!رأد!جيئبأ!

منهاستاوخمسفيؤ؟يجد،واحدشهرفياو،وأحد

،هناكصدرتالتيالكتباخرعنصطولة4زقدليدراسات1"!ىث!كاأكم!!كأض!نؤير-!صشصبمه!هـ!3هـ!!ص!يم؟؟!كأ"لضسي!ىازر!يس*ثضثز!!!!

والنزراءوالادبىءالنقاديعلقهالذيالاهتمام"دىوإدرك

اكمهورفتمضى،هنااما..إلادبيالنتاجاخرعاىعامة

فييالجيدوالكتاب-الكتابيحظىأنقبل،السنواتبل

حاجةاشدوما...حييةبكلءةالا-الاحيانغالب

لنتظرهالذىالرواجكتلدهيلقىلاحنن،عندزاالادر!"--.
-........!محع!رر؟!محمح!تأص!

.هـزاء.كلمةيسمعلان،الكمارالامالءلد4رعلقالذى
....و1.،ثت!لمحوكضس"!لمحخير

الموحمتلىالطويلالدربفيالمضيعلكماتعبضه،الاقلعلى.-)س؟ص!!!حمهـم!!!

...لنفمسهاختارهالذي---خ-!"!--

4-لا!حلأ؟يردء:

دواؤحنتاجهفييتبعالمبدعالادببانمنقيلومهما-؟---"و2?لآ

لاتارهالناسنقدمنشكبلايفيدفهو،لموحدهاموهبته---د

لاواعية.بطريقةافائدةاهـذهتأزبوقد-.--ء.*؟!*-ورئر!كافي،*لا-!

حركةمنغادةالنقديثهيرهماكلههذاالىأضفنافاذا!!!لا-..-س؟+!،-!"ةس.-..
-؟،كا؟!س.ص.لا-!؟!!.ل!!*!-

الكتابةعلىتشجيعمنيستتبعهو"،،وزشاهـذهبىادبية!-+.س!"---رس؟بر:!.!.د-في!2كأ!ب

ادلمافىالنتاجمناللونهذااهميةاددكنا،والمحاولةإ--!ررفي*ص!-!-سكا!!ءفي!!د\!لافئع01:")!حيئخعس.-

...-،.-:.-شبرص--ول!+6--!لإ"--ء؟-
....-.-.-ججشتي.3"حصر1

كله،هذاحمعتقدانهاالمجلةهذه.نزءمولا.المعاصر"بمنر-؟-!!ءىنيإ*ك!؟ثض/+--:-.!بغ*!؟-يخ؟خس

.*لا.غلأئهن!جج!!!،3-ي!بغزرس+33.س،

والمقالاتللكتبالنقديالتيارهذاتنشطانتحاول!)كنها-!ت-،!كأط-.-ءنجخا،في!ءلا*لاى!تي:-3+؟+ا!

فة،(مناقنتماتوفي)لحديدهاألنتاحمنفى!ما،ىكللأبماسممتفاتء!أ3ع"33ء3،بر!-:-2+!!ك!ح!فيبخ،نر"-.خأء+مم!،،*في-!!!.

......؟كا----+ء-لإ-!-ء.لمحثماض2(ب!!ط

نصر"رخورء،،صرأخاادلعدا1هذ"ابدلاا"م.نقداذءع؟---!.ئج-،--

ز،و،ط-جقيةرةزظر،تدراولى-!*.-كا-ش-.-لأ!-
!دالنفحركةتدعمانرجو

بنتصاءالىاخرىلببةوتضيف،المعاصرالعربىالادبي-لأ"في!؟+--:-

الحضاريةنهضتشافي.نشييدهجميعلاولنحاالذيالاد!كا،"إ-*7.؟.ء.-

.يدةالحد--.-؟برلا+-+-!به!-"خ!*ب!لاة+.؟-

?.!-...(ع،ح!!!.-غتم!جه!ءقي!،+-

ع----3ء-!ك!خيخ!كا!ججث!عء؟!ظ*ء

-إ--/.في:عير--3-!!رزحكل!!جم!حم+جم!

اثريسسهيل"ىلا!6-هـ!!رمحض-ححأ،تك!ورص!!و--ح-

2



--ححد-!حس-ححسصحمحح!7-ص-ضص---صىثص!نرشك!في؟رز!-!ص!بز*ز*!!!-؟-ا+؟زر.ظءعجإ*!فيبز!بز؟.آ+

ىدطإضشغشبزط-كاء---"--!--حك!-ص-!----كأ-------صس-ء-----!-!!-تن!؟بر.؟م-!؟

علىواختبروهإلهاسوء،5والذي.ألاجيالفالامضذوويط،اعتقاديفي.زيك-الكلمةالحرفومن،ال!رف

.والحضاراًتالمدزصاتمايدعوز"هوالاجيالكرالىالظلشطالفهامعجزةولكنها،الكبرىالانسانمعجزة

!طضاراتأل!والمديىاتتبهشيا)تياعجيبةا!مأةالكلهذهشلهووذلك.التوافهاتفهمنوكأزهاعندهمب،تتانحد

....عحشةفي"ص،كلامعافيتكتنفهماككبماالعحائبع5الض،س نشهع!ليهرصايا،حى:ماليها!!يتصمرالادليبعدهحدها..

معكىولاذاتهافيلهالاقيمةحروفهـاتأخذانمناد!ىوهل

ذصنهمااًنمافصشط!لقاوالافهـهروشطو!هوذلكووغيرقضرهاجهالأومقاواذا،كلصاتبهافاذابتلكاوالطريقةبهذهتزاوجهما..نم

واحدوالمنعلغء"الكللانذلك.نغسةمنحانما،اواقحاؤكا.تت-كماوتموخ،والرركةبالحياةتضمجعوالمال!امات

....،--.،00001؟والالوانوالاشكال،والافكارالاحاسميس

رمسهلديو.،هـالصإوضطوأليلقا)خارهمالازدريوزشن

والذي.الف!!ابضكليريلأخباولي-طقأنيمكنلاضبابفيأز،ما-.ر..حب:ثلاثةحروفا،المثلسبصلءلى،هاك

هـيههليءبض!والزريمحبمرالظبالادبز-لثفي!،جرةزةسهصض!،كلأرددتلووأنت،ميتة،جامدة،واهيةاحروف

ناعليهيتعذروالخيالواللا!،لصكطالفكررونفسحاكأصحوضاموحتىالانمنءضفحسلةاليهاحدقتولو،بمفرده

وأش%موأءزفس!*زريوال.والاغوارالاءاالياالىلي?اكاو،فكرافيكيحركشيءايعلىفيهاوقهعتلماالساعة

ءاصعيتبلمكرفتحأنلابستطيعاضطرابفيأو،مزءومةالاولتحسلحالماو)كنك.صورةبرسمإو،احساسايثير

طيبمنؤعجمهالماأزءلمكولا،ال!-وربديعمنالر-اذفي،،.،(بحر"كلمةلديك.نتكونبالثالثوالثاز!مااثانيبامنها

.اساحرةالانغاروهااذزيكولا،التنشذااماصتراكالجفنرفةمناسرعففى،العجزةتتموهنا

ليدانلمامالىكش-وءايمالأعلفيضشلىعرا!كاتبانولولا،وزهـفيبوتزبد،وتتدافعالامواجفي"زضواتبازرقمدى

إكتبمابرتحت-رءخدور،ولكنه.يمكتب?!نحاسبهأنولك؟ولكنهاوتتقهقرفتتكسربالشاطىءترتطمثم،وتزأروتهدر

بدءوزيف!(ز"،إرورأهصنلكلهـشاعانف"منر!عل،انتتكونوقد.جديدمنالهجومالىتعودأنلازاجث

لعصرانهعلىنفهمنماحضفةؤكماور-،رنضهالىكلديالالاصألافبعدعلى،"بحر"ءلمةتقرااوتسمعساعة
..عوو..

ناوحقيحقكفمنذاكوأذ،كذلكوزفس!يزفسكن5.بحرأيصن

حداًيا)ىأ.و؟ث!ارء"اولازنش-،ركهحدأيأ)ىلهزورولرالبرفاذاالثلاتةالءروفتزاوجفيتبدلوتمضي

لاننسجم.اوواياهز:صىجماو"ربح"او"حبر"او"حبر"او"!-رب"

وواجبي.وا--كصنا!ولولا،و!قىحفكصناًؤولهـ-كلاتخطرقداحرىاشياءاو"برح"أو"رحب"

ع!ازسكتواننقرأانواستطاعشيااستطاعتكويلانبالمعانييزخرلها3و،القاموسبالفيتخطرولكنها،ب،لفي

،والادبالفنونثؤفيحتىذ!بصنوالسكوت.نقرا؟السمحرمايشبهذلكفياوليسى،والء-ور

يحدثونأبدافهم.السكوتلايطيننونا)ت،سمووظمانالا،فا)-ب-السحرمنصربألحروفتزأوجفيلبكنأن

انسجاممنوالناسوالاحداثالاشياءوبينبيتهم!ماتم،عباراتتغدوبحيثماتالكلتزاوجفي،ال-مم!ركل

الحديثكانالانسصامنيل!حجثما.أزحطامعط!ماوالصفحاتوقؤلف،الصفحاتلفقيؤبريثالعبالأواتتزاوجفي

انففهـاوحيث!.وامحمئنمانواثمراحرضىحديثسالنليختزنالتيالمكتباتلداتالمجقؤلفزم،اجلداتأ

يندرولا،وأ"ضعاضاوشكوىتاففاالحدلثكانالانس!جامألارشزعلىحياتهملث!ؤونمنواختبروههاوعوهكلفيها
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نفسهالنافديخلقمايكتبفينفسها)كاتبليخلقوكه،.الش،ؤ!ونوكانالنقدكانهنامن.وسجابانتتيمةيكونان

.المنث!شذوفزاحااغيرينقدهالزريالاتروما.ص،رءقدفي،صدىلك!ببنانماؤهوأدلييازرءنالم،ؤفىيحدتكعندما

قدالنور/وهذا.فنورهالاثرذلكعاىي!لقيمهالذي1)توراص،.بالذاتا،ترذأكفيإكااتبأونفسنفسسهبجنالتجاوب

نتمسى،او،قمراو،فرقداو،ذلي،لةأو،شرارةزوريكورهش-،انشراحهواو.كأ!ا"تعاوأمااتمراحامافنقده

فيفىالفو5-عتووووذلك.همح!يمفينارايكونوقدمريهونميثناقدص،ينشرحاكثروما.هناكوامشعاض

الضقد.ودزصااكنتابةادزحاذهكؤكماءجبولا.يشنحمرححيثيمتعصناو.الاخر

راثلضقدالشرارةنورزورهناقدإمشصدىمااكثرفصاهـ-يءث!!ا،الكاتبعدذهىالتياكلمةفا.اًلاطلاقعلى

.......،ونغم،واحدولون،واحدةدلالةذاتليمت،الناقدعدة

نورمعا.فيولامألمحابد-!جةتطفئهاممممىاولىام!-روارةألشتححمبلوالذلينلانذلك،الناسجميععن!دواحدةورأنحة.واحد

زاقدينرىأنيحدثوقد.الشرارععفتشلالنت!ءمحىاماصمولابروأحدمزاجمنيى-وا،يركت:ون!ااو،بهاينطقون

.........،.....وقدرةوالاحمساسوا)ذوقمالظهصنواحدذكلرتبةلمحى(

ير-خكى-ببلمملبدخالهقدلهالورأجمسىألقا،لىحمسحننالو-وأالزررلى،أ"و،ركمالسلىال!،موفيللمثتبدوالتيوالكلمة.وأ)-خبلالانفعال

ألسمش*ص-هافشضدلعالهنتىيممنكوصةفي4.ت!رارزقدز،ليلمقنيمسدودنميروكأز،،تفدووالمعشىسالقماهـحدأودةكازتلو

لظاها،يخبوانلاتلبثولكنها.صاخبةباهرة،عاليةالضارذاكاذفردودوو،.قلميخطهااولسمانبهاينطقعندمما

.رممادفيرصادب!ا!اذاومقدرز،ء،لطءونجىذوقهوحدودالكاتباوالش،طقفهمحدود

.والانغ،موالروأؤح،والالوأنالمعازيتحسسهمنعلى

للجهجعصمتماعاالكل!ةء،داكلتل!صكونوه!كذا.كان!كذا8.وأحىص---وىفييهأكاتبعلىتقعانعل-كيشى!اومثل

ات،سكالتفاوتابينوالمزاجوالذوقالفهمفيالتفاوتداموما،قارزجنءلىتقعانءإحكيتعذركذلكةالقبيلذاكمن

الذينمعنقداييجديكولن.والشممسا-حرارةأ"!ن.واحدذبلر.ل!يىواحداجاادليأترالتذوقان.ناقدلناو

ا.نحاهك.غيرالحياةفىوأتحاههم،زوركغبرزور!م.-
...قهووذ،خبرنهصميرته،وخبرالاخرزاج5!يههرالواحدقمزاج

الممكمرلخفافيالصب!)ضثسراأك!ثرسحةأنرحىجرلخاقوآلاجدرلكوأ-فيةا)حكمء".زأو.إتشدءيمالءجاقاًلىمنهاينظرانمياا.ر"والزاوطقهذوفير

..اقلليهمك،ن،،،واذالمس!دلذلكفيتسماوواالن،سانولو

لغا)لكلنجعلغمرةلقيمط.لملأوتخجل!تهممةلهماا.نخىمنممىو-!ةألحهباحبا.،قدينوالناضقداإىاحاجة

السموامقمعلابدبل،اشجراسواصق.هـنؤ-هاليء،لا.نقوم---ء?لأص-----س----------س-!-!

.واللبلابالادغاامواالاشواكصن

لابدبل،فقطائعوالروبر،اعباورةالادبلايرقومكذلك!!لمجحم!!ص

ة!الموتنويةالرلعمم!ائعبحبقلأ،هـنينتشواركتلنقادمثلصاعبالاقغلمحأ!شاا!كاةلىفراءا

ليح!منعونويتبينالكوفهبتوايضإهوني!قديرنزو.قبةالحثةواالرمرى!اعره!ر!ىا

لهامأاةفيكضلححميذمألذهلكامهالتفاووطبيعهالمم!يماآالمرونجزةاتمتمشروربرئحتمدم

والذوقالفهمنعمةاوتواؤ،لذين.نفوسهىهمفى?،رجلكفرلمحيىاص!عطى

هـنطاهـرةواقلاص،مأل-منتهمءلىفت،تي.ال*لء"نرقدلىو*نممنجمتمشمضس!دم!-!نمض

حبوياءالر(ووالدجلجةابهرواالحذلقةءنص:زهة،فاقلناهـ+!اص1منلتم!م!زمء!-هـنمنحىمدمنا..لنم!روس

لايحسوننمئيلوالذوقالفهمءنزص-بهماذرنوا.الظهوريختم!رمنتمبختم!منهـ!حصامسرومياهـمن-من2يخ!

جرجرتهاوعن،بهاالءحتىعنر!ورءونفلا.أ*ال،ةاؤدسى"نحصسضءشركرص

ومنلساعةساعةمنا!وأؤهمتثيرهاالتنالرغوةفي!لأ-

.لبومير-وم

خلقووراينالذوطبيعة،اللألمةطبجعة،هيترى،كه،تلك.لطق15.الثمن

سحرلايغيرهماطبيعةوهي.بهاأزفم!همف-خلقواأ!عودوا

اذاالخامشبجهدهمناكلويفيرها،زاقدنقدولا،لساحر

ء+صلا-"-صحرس*!ر."

بنمسه.ص،برووو-!..-إحرر-؟"،صمالى!--،1"+-ا!،!خىحم!حمأئ!ص!ورا

نعيمهفيئي--ص---ص-ء-صح-
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و :.----.يممص--5-
جممر!ص-ء-4خيره!يرحصلم-3-!

-م-ا

لير!صإللأ!عايرلمح!جم!نر!!!!!!خ

بنسورب!!!لاز*"أأيااًلخأ*!واًرىءولقىائزطاللأىنبرثىوورىبسداىإة!،.--ش-

لا!هـ".لىولأاً،رسبر،!اًجديررىة/ةإ"وميااردقسبردوؤ!ق*ىدلاربطص!إبز،.-.

أ،بر-4أماًلةبهأكل!م!ماووأء!اًلادليأءءلىقةمع!ءايرء!أالى4ؤبردو..ةا- .((وىسرىنت،4اهد!عنالادباء)نر!رىترصسم!ء"؟النأ-ادعلىقص/.:

حمركا!ه5+يم!ح!ح!-!ه555كاه!كاي!هح!035!ء03م!هء!03!يححم

وليته،وص-ؤعازور"ءلىالور!مر،خزرالان4از:-!-ببص،حرار--رانمنرووازيالمعاصرالعربيالادبانشكلا

بصدأليهاووصل!،راحقجقةعنو،عهدء-هافعلىداورحىرانغمليالدلاو!دوعطاءخصبعنيتمخصقد،يلطو

ينىالبانءلىقادرىالاناز".ءه-قةورجرىلي"وح،د-يىضةوء-ىاذاالايكونلاالثازيةالنتيجةواجتناب.اوسع

ها،رىاارتيالرىؤليةتاكلس---لؤب،4زف-تى،شيءكل"صنىالبشرقطرىعنيتجاورهانواستطاعالبحرىارىألادب

ؤيمها.والءور!ور"ر"سو.ورلسص،)ت،موليتهممسبوألادباءادراكطربقوعن،لزراته

النضماهـصجالاتلى،عرفيالفردءلىبر!!دقوهـ،عاىص،-جهانفتحادأالايكونلاخلاقعهلكلار

الاليداعروجالوعلكماالاد!بءلىخاء-ةليص!ق.،ألاجماءيماليوريانهض،بالرريةوزقصد.المطلقةالكارولم"الحريةافق

يغدلمما،لمجش!عه-قاص-!ء،ليكونلاؤ،لادرب.الادبيوأن،و!-)وكهىظ،نهاىاتدؤص"ا)تيأاوتراتالشخصن

فربع"ؤجىصتهؤبمانسسبث،بهثر!تأالذبىا"جشءحا!زرولوصىه"يتحرىرىان،ل،م1)تاأ)وء،هذايقطرعنيحاولى

زء،!لملأ4ور5رشراءلانفماوليور-رىابىاصناص*ارىظاحا؟"أصص--لاقف،موؤوىه،وكلندوز،،منليتخذ،حينألى

شخصعاا
تحررورورهـان،حبدالسع!ؤالش-الإووذاو!عرىانليعدء.هـروق."

للم!د.بلتأتىوء:لمىورا.لي،):ورىا-وولداءثال-4ا!بعودص:،الاجصصء،ءح!4ؤعااالظرىووأبنجتءور"5ابنانسارىكلان

المؤر--رىأتور--بمالاز--ص"قررور-ةصنا-=ررىا!ذاص--لمل"،كازسس،نأ!رسص،نتكونر-مولا،فيهايجباالتي

ر؟--ونانرس-تط-ع،أهاك"ور-ور!و!ئيص"دور!"!قيا!صونحفصرأز--،،وقسء"وحصإرت"يتمثلوالمجتمعبهـذأيندمج

ص-".د!:إرصوأالاد.بر؟و-ن3از.ارتقباعتالم!اد-!بالمروتءحعورحالازء،داشكألمنشكلينثمةانغير.اصقامبةا

دياداحبالي-صط-وورال!!ءكاكختل!-رى41مهءتانردركء

ال؟ث-فا!زراص-لأتررررىكء:ررص،،ا!قراءأص،ما?،..لمجالي؟ونانليوردولاص-ءروللسصإ-يالاول:حص،رتهتصاصواه

نا-قي،،عطألى!تإنالار--صلا،ا)،-حودلحىول!ورةة-،ءال؟ص--،دولنااجتمعاتراتمشاف!،،فاعلالاقابلا!يهالمرء

"".+د..-ازمىص--إر،يكونذاكواذ.بهاميقفعالةنقديةمشاركة

انبرردر!ةزظرةا-"أر-ظ--كان.ردىرمن-ودالور!اقه--زرارورصمولي:وءقهووالمجشععيرىرىح،مبتدعالامتجعما

وؤإ"ف!"ررىان"ذللى؟"رصد2إ-!ا---ت،ص!بنا)ى.!زرا"أدأذوؤجه"المجشءعهذال"إ؟ونارمنبد!،الجتمع

.اط-لأطالثولد-حالازحى،،-أرز-كارىصناحازياالشكلاما.وتفتيحالهاب

منلدإواتءإىىروروإفيأص؟دو-!،قرواوا!ذأمثلءن،حينالىالجشهعمنالعرديتحرراىامهدموالمجتمع

التخصظهزرأصنرحرىبموأن،وح!--،ءط،ءالرىأهنالب-رىارىيى-:ينث-يءكلويمحوشربءكلعلىيعلووعيطرىيق

ر:ظرىكللمهمةحبةصوزظروح،ةيمثلحىقأدبأ)ىألادري.قىح!ل-لهـقيم،قيمةكلفيويشكل،جديدنمالاشياء

إ-!ررىلماذبىافالادب.والالثياءالكونالىألادرببهماحىووالمإطل"تارالتحرهدابعد،الفردهدامثليعودوقد

الوجود،الىصىبر،لو-ودل!بضصلالىس-بقالعادنىاوحودأن5انأكماوأ،عهمجتمقيممنكثيرىايتبىىارىالى،التام

احياةابنورلانحيستطبلااخش!اصلاهرهوبجوالعميقبمعض،5الواقحؤئييكونيف!لادو)كنه.وحضارىتهترىأثهيمتىس

ربئ.الاخرللى-بةلحىضارىذخا)قا،موجودةتكنوانجديدةلقيمبانيا

اًلا!لالادرياوؤفااًلىا!حالرانمنالات!الهذاالفردهذأانعلى.ألقدمفيعريقةتكنوانهـستحدثة

!يمامااًلىهاالمعركةفىالادبيالئظ!داًلمه"يماًداًالايرن!للطبعضانيرىو،4مجتمعفيمااخرىاحيانفييجاوزتد

ادبألانحشىادبنلانلدرك،ف!ات.مسؤوليقهـ!اوقحملذلكوعند،تعديىاويض!تقوألىيحتاجقيم!نليهما

ولا،الور-،!يفيتنموال!يألبررةال:-،ز،تزاكث:"ليكادهـذامثليمفالحالين.و!ي.المجددالثائرق!.ويم!

زقدمإصا3و.شذأ!،)صقلاوليضظمهاأورختىفب،،ءنتجدؤف،روويحملهاالتبى،رببةالانسالقيمومنالمجتمعمنالفرىد

ه



الادبور--نيجعلواانيحاولونوقلمما،شأنمنلهمكانبجد/-ديومكلتقذفالخنتردورانادركناالزمنبنا

سباقفيانفسم!ميضعونوقلما،وللذاتللزهـنتجاوزاعلجهإحكمون،القراءالىمضرأوكر"تقذؤ!ماوان،متكاثر

يرجعهذاوموقفهم.انفسمهممعسباقوفيالزمنمعأندونيستمتعوناوأزفسهموبينبينهميشاءونكما

آلحقيقةصوتيحفلالذيالنقدانعدامالىيرجعفيمارمثميرهاد/،نقدازاقىوقيلما.الحكمعناءانفسهميكل!وا

يعبثى،محافظ4بطبعالشيخانهذاالىيضاف.القاسهبيض--حتصنيفاالنخاخورصمف،ينضج،هؤجمةإكمااليجنا؟"

ونفسبةفكريةبتجربةحقاليقملمان،ه،صيهفيغالبااضطرابيلهسلامناورون.ومكاذ"مسىخوأدفيشيءكل

لىقولكماتجعا"بل،دائمفكريشبابفي"تجعلعنيفةرورأون.النتاجأيفييحارونأزهميقرأونفىطالشبيبة

مثليد!عواانالنقادمهمةومن.ألابدالىمراهقابعضهم.شبصايقرأواانوجممابينهم!ذهحيرتهمزلحولماوكيثرا

ألجريئة،المغامرةهذهاقتح!امالىالشيوخالادباع!ؤلاءرفلون،ارشاد!مهمة5ءايهمققعالذبناساتذتهموحتى

نا.الوجودونسمغالحياةنضارةالىابديةصبوةخاقالىهـبغالبماولنج!ونوما،المتكاثرالختاجضمنغالبا

ت-،دييزالرو،وهواللحديبلغالذيهوالكبيرالادبب"قعكماعل-!ااط)هـوا7علجه!صا-دلاز!ماطلصوا

وحوهرها.كنههلاىاالظايهماءالشابلداءالرياةفيللشبيبةير-سرانالعسيروصن.زهرايمماعإطالفرأشة

عل!،يفوصزهمروناوالساتيذهمطريقعنسواء،بلدنا

حا-ةفيليس!الكبيرالاديبان:القائلونيفولوعبثاواضحىةلهمالمعاصرالادبصفحةايتبيشوان،وخبرة

فت!ك.موقدهويشعلصبوتهاويذكيي!دفعهمنالى.خرباناجدرهورو،ااخيرلدركواوان،كاملة

حولقديماالادراءوصراع.الزمنعليهاعفىباليةشنشنة

هـ-اع،الادبخلقفيضاعةوالصالمو!ةمنكلدورب!ل،وحدهمالشبيبةودح!ءفرقيفلاوألازكل"

نص"طائفأثبتتهاالتيالامورنوه.الادام!اوزتهنر:تجوألصت،بلاءهوان.ازفسصهمالكتابا)ىتتعداهمهى

حم،رةأتاحاصةفيماألعبقريةاناليوموالبحوثالدراسساتيصعوااناذالاوررز!ايةؤبانفس!،مهميلمماوااندون

تف-خق3!اأوالفطر.ر:جتكماوتنموتنبتلاوانهاودعاليةبةلإءجتمعالواجبألنحياجك!ءنألصحيبمالم؟،نفينتاجهم

ال-ىدوصاشدهالهارعايةوخير.الادغالفيالزهورلمةد،ويسشضلمحىوبرإوازنالنتاج!واجمبرولالذيفالينقد

ز".ت!وأنبنبغيالذي!صيرهاالى،جوهرهاالى،رلى،لتهاعدير/قىدلهيقوممديح،.!قدمنلادبرائنايبسرماوجل.ناثر

.النقادمهماتمنقاسمةمهمة!ىوتلك.جاهلاًو!لأصمبهيئومثلبأو،رخبهبصمرتزقاومعجب

....منيرمهربءلهوتاًلىالادببرظمأوكم،الادلاءيحنوكم

الكبميروالاديرب،الاديببهيصاب6.،اقسىأنالحسادرةالكله"!ذهفمثل.؟)!م؟ةليف!ل،جهـ!هالحقيقة

"للسذيم!كللمحدحولهو،لوالمهدفحالمدخملرلاخائتحاوزانالمدلحاحطفابالس!"ةظصأويتراالتياوصدوو،ههـصما،أعص"وجديدةقاييس5عن

...ء...:!..-........ذه!كازتولص-واء.كتبماحولرخاجيهصنالىالكاتب

،ءالعن4ماوورهداولكميهسيءكلعنلدلكضعنبى!يم!...
و.ة......صطللاد!تظل،4لص!تدحةأوألادصطءاىقاسيةال*لم"

بن-رانمناكثرالىحاجه4وييعدلمالهالجهويحيل

وانالزأخرزادهكلنقطراتوالفينةالفينةبينالناررلىعلىص-لاقىهـندصز./ءلى!حصا"وامامالىيقودهجدبداوحيا

صمايرقفصدلكعضد،الزادهذافضلمنبشي/ءعاجهمبتفضلء---دا!،ل،،لى،ةمأ،!حرواساةولانهما.الذاتومجاوزة

واص،للزراترو-صت!رأتجاوزايكونانا"،الادبنلا،الاديبأله؟ت!ن،الادرب!ر!صعالشبتلك-هـ،البعالاجتماءب

بمولأنو!رمرالذيهوالمعمرالحم!والاديرمت.)بمونالايهتظرهالذيالابدأعيكولطانيرتجي،هلينحجويجهديجهد

نفس!-لثفىمافوقأر،:طالباببأبرنعليصنولةلمادحهالاد.ر-بو.!رتقب،السوقأ)كا،جالنتويرءضى،مجتمعه

اماور4دوماكماالاعل4هـصليرصطالذدهوبل.قلتما.أتبامالزصصوت،ألحف"الصجوصطص!وت

يجريكه-،لاالاعلالميثل!زراوراءيجريوالذي،لادوراءهياكطص،الاز---،نصوت،اصلهامنلعى

بتط--اعهـ،7لو،دومايتباعدسرابوراءاللاهثأظمألنا،الفكروادابالرر!!ص!،عحينلرسانتهيعملاناراد

ببالغه.هوص،زجمالىالليلىفيالضطالرو-ن!رىرالاه.ررقىابطوكثرا.وعدرو،ؤراغاال!إجدفلا

الى،رحمهمماألادببرساذةابمانثبمعمهق!ييجدودمالا

اغفىاودليلالحياةاص،رة!والذي،هذاالذاتونقد.نتاجيمعليهمردرهاا)حيالمادرةبالنتائجالتبلغ

الادريمالنقدوأذكائهتكوينهعلىيساعد،اديبكللدىء

الق-!مالى،الاعلى(لمثلالىالاديبينقلالذي/الصحيحالناشحون،ءالادبزروتنصدفيما،هذافيوبستوي

انحصدقنورامامخهالداتلحظاتواياهويعيش،الحقيقيةضف،ر5منالامورألىننطرأنأردنااذا،ألث-جوخوالادباء

ره،زوم!رولامعةرؤرةالاد!!هذانفسلمحىللقي،الحدحاجةفياندسمهمالشيوخفاللادباء.الحقالصادقالادب

.....و...وحاصةاشدهمبل،ذأتهمتحاوزألىد.ومالدؤلعهممنالى

رقيع.حالدالساليهو....

صعخلمفيالاديبانذكرنااذا،الرور!زا!انوندركايعصث-وانوبينبينهملحولءمارمصوتالى،سواهممن

بتفرقماوكثيرا،انفرديةتجربتهيعيش،الاحيانبينالصراعصشكاةولعل.ألاضيجدهم5حسابعلى

اخرصطتجاربثمةانينسىبحيثضمبهاويذوبفيهاهزراأىااعما!هافيترجعالشيوغوادبانىمبابادب

فرادةواحدةتجربةفيالارغالوهذا.احرولىادباء/جياهام!،بالاغتذاءيكتفونالاحيانكلعظمفيفالنشيوخ:الامر
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خطير،فقراىاإكأالنهافيليؤدي،غنىمنفيهماءلى

.ذهول5بهرو،ء-د،جديدبمحنى،جديدبدميرفدلمان

سغدمإليدلا،المتصلويالمراوالطمل،الطويلالذاتوإجترار

قا?لاتصلمصنىتحمللاالذاتمععزلةالىيقودان

،م!فورااثخوص.الازساو!ةالت!ربةعنحة،المعزالاتحفيوانما،الاخرينمع !ههـساتجرب!ةمعالشواصلالىدو"،ألادربيردانالناقدشلأنومن

.عاهـ-"الانسمافي"بالخجربةألاتصلل،والى،ءالادبمنعيره

الانجبر!د!ازحرأفماعنأ)كشىفعاىالاديبمناقدرانه

المجصمرهواًلماقدار.غافلسردأوذميمةزرجسيئشطر

اًاخطو؟--اتللراسةأءاًلادمنلجانثلوتزأأةت.وأألادبر،ءللادبمغنمقارنادبت!ربةعاليهتئعقدالذي

ءيكص،0691لعام((الاداب))ممسابقاتالىالمقصة،طهـف3لمناًلادلياءانسعةعند!اتتلاؤىالتياًل!ؤرةانه

:اًلض()يا)سء*ل.جديدبر:وراًديبنرتض!ءاًنتسضدبوالضي

،انلوالاصخنوعةطويلةتجرر"الانسازيةالخجربةان

نتهإهـ!رر!ر،قبازبقزىةح،إءكمعكأورالاخا-لاد!م!بر:"،مفاشطراأوجق"الحقينلخانانسانايعلىالعسيرومن

...(.،....الوحيدسعب"طريقءن،منهشطرااوالجماليبلغاو

،"هـك!ورءوادر،سفتوف!-قىالاسماف!ة:اليروابراةلجنةأل؟ت!!بليفيال،!مزر6وت،ا)جهودتت!لبانبدولا

.ررود4"اء:د،4!جم!/!يولىوودالمعازيماعندومامتقدمةهـضطورةوبحركة،شيءبعدشثا

جاز-بالى،للاديببدولا.والاشياءالكونفيالثاوية

،لىعدءاك!اأ"ووالدا،ساتذة:اًلادر!ةا)هـراًسةررمنةص"صودعلى"شاملاطلالةمنالمتمذهبةالخاصةنظرته

.ث!ارهولاطهـفع:ف،اثورإع"دص:ورالدكأورألنفرذهذه4لتيرلاوقد.الا،خرينونظراتالاخرين

وءهـد!(أ!درةاأررواًوينعرا!!)ور،لأةاتررراوؤ!رأزيوصنا.و؟ظرأ""برؤأهوأثصصاولتهذهبهبحكمدوما

!ار!-ةللهماؤلىرماًفضلاًنؤو-دت،وءنتروناًثئانرزجغبىافتب-!ةالكلالسثماءلمةالاطلا)ةهذهثغرأتليملأقدالنا

!لمئئها!ر((ردفمةا!ث))ديروان!وقعهـطوهـوفيمكانهماادبهيضلمم!ووليضعه،يبالاديسماجماان
.......--ربةالتصوحه-،دالزصنركبوصن،العصرادبمن

الهصوفيصطالبالىءمد،.زسانيةالا

.1()لهثازءلآيىرةالف"اوؤهـ!م؟ال!ج!ازرةممح!فةررتورال!عنالرديرثمنيدهـشالىءحاجةفينراناوما

ا):فييرةء!الاربع/لروابر،ت"رواير!ة!":ةوددستف!):-،ؤالء"وأ)ص،قدصنالمعاصرالعرريادبخالمضتظرهالذي

وؤ"ه،"،-!،جادز،!لمهـحؤا"رردتألمعه"إلم"اةفياشعهرعثى،ال*صت-بميرنشص؟وهذأربالعرادبناأنورسربساطةفيبدرك

يروايرقىاًبرفلص!البفابب!ليرةالفت-خيص!بثوزفور"ترء،5"صادقناؤدذاقلأصايجدل!واز"

اًأغب*ووسادمإدم((امرثمر))،فاحسرايصحمبم،قيهتلهتهـبادتياقيمايتيماز".نحسعيوان

حرفه.معنىيستخرجالذي
اًاشنيمايى.الاؤابممن،ا-ء-ما!زراررتقر!5،،بالبحتليرالجدوالامر

ثرإسىةالامؤررتؤقد،الادبر-ةالطواسمهلحنةاماأب"ر،،عنؤالالس!!وواز!ا،هذأالضقهـدافتقادونعي

ألجأئزة!ب.وكشفها

وى!ئىءالةا،زن،ا!ةاصصةارا!جانور-عر((فالاوإبأ!ؤيعكلجقذالىحابالاسبابهذهانالجدايةمنذونقول

.)؟(ؤر،بوؤتؤ!!كضأبر!!ولسمءكث-رالاذين..عابرةء"رضةكل:ررات!نعادةيذسماتتجاوز،نظرنا

"بردبربىة،-إرةافهاعناًلقادمالمددفياةالمجولمشعلنالاوازز،،اًلادبضعف"نالنقدضعفانيقالفقد

.6191لةعاموهذا.الكبارالادباءمنافكثبرنجدلالاننلكبارانقادانجد

الادبشأنمنيكنمهههلاذ:الواقعفىمردودالقول

داًرانكما،الصوفيالفقيدورثةالىالجائزةهذهسه"رسل)1(ارقؤوتمهألطاالصحيم.نيظل،وبحرانهتخبطهومنعندنا

عن،نجتجربحكلالورئةالىشحولالدروانستتراك!ألادابنتاجاثمةوأن،النتاجفيودرةثمةوان،ونتاجنتاجبين

اًدراًحل.الق!ا!لمذكرىاصإرا"ا،!ههـقضربهوالقولهذاانثم.بالنقدجدلرارفيعا

اإ-ىالة،!زةغيرطوطاتالمش،عادةءمىةمثةالادابمجدةادارة)2(ضرب!واو،!ةالمطيقولكماالاولالمطلوبعلىالمصادرة

.اثأنهذافي!أكأصااذااصحابهاالادبضعفصنالضقدضعفأنفكماالفاسدالدورمن

34يشرألذيوالفراغ.النقدضعفمنالادبصعفكذلك

-59الصقحةعلىالتتمةس

7-



ول!،.برىأزسازصة!عوكةذفسهقتإوأفيكانت1أذالاف!مف!م!.."/"2!+ص

اليومي،ءعا-،القو"يا!نس!،ز!ةالقيمتداخل،انبالتاليبداالعربيئاً!أدمه2

انساننىاتفتجحصعالايتأتىلاقوميضخاتفتحانندركوان-7الصغحةءاىالمهقهء-ورت!!مقى-7

العيىؤلمةالرنعطحئتبين!،ذاضثلءوال!حقهكلمعلحفاربرةك!فيةالعر300000!رأ

اوثبةابدوز"تكونلاربط-و!و،اًلاز-،زبوالخفتحالقوميةا4رسااداءءقبزلاشطوقلال!"!اخظداليءيؤهأنينبغيالادب

تقع.غارخهاأ)ىبدوز"زحملولاالاسمبهذاجديرةالقوميةتفءانناعلى.ويعال!جهالهـثقدعئهيكشفانينبغي

ور-ؤوليةأكقادءلىوتقع.4با)قياممسىؤو)حةالادباءءاى"لمهمهـلملأزآجو--ربلادز،فيالادبحوان،العكخىءلى

وضرورته.بمعناهالادباءتذيههروالادباء،متصددذوالمحاولات،كثيروفيرؤ،لنتاجالشقد

ةض،خمنوا-داؤت،-،انوذاكهذابعديقالوقدال!ا!ساتتمازجنتبجةجديدةص"ادليبتجاربيمرون؟لهم

نا"ات-!هـذارلمبلم!ون"ودةوان،نقدالؤط"نخيرالادباعا!-لطادبخ!فيوالرشحبة،الا-تبةبالاداب،تروالت

دل-لا)وو!ء:هـيزرودلاط--عةاتجاربرونواحدذتجربةذاكوصع.ا،حب،نليعه!ؤيمتحققةبلقائصةرغبةمبتكر

لىقالقد.و..)تقدالادبمبررانء)ىايضاتصدق"عقاي.خرساءفيها،دب1واصداء،ص،متالنقدف!-وت

حلفيايالناؤدواخ،وحدهالقاريء!والكاقدانأخربهتعبيرزأةثيالادبا"رس!اانؤهـزتال.هذاغيرليقالقدو

هـزرأؤالبمعنرعجزو!و.ألادباءنتاجءلىيعيضرانيريدالن---،هـثبماوان،الثازيةالمرتبةفيالصرري"جتمعنافي

ولااذارقدفلا.أ!!ههولي-بء!"يشوماوكثير،النتاجا)-برر-فيوالا!تماماتلسةا)بررهـ،إ"عن!مشغولون

حكمهمن5رصهمما،القراءهم،موالحك،ادباءوادببل،نقاد0ناؤتىفيرأرضاو!زرا،ءا"الظوصيبالكياناك!ما"

زجرلى،فيمهماو،شسححميةتجرليةاًلادبانذلك.يافردقخط!-،زرعنولاصورزليس،ادبكأي،ياًلعربؤ،لادب

ذازقيلخجربةالمجالقاريءلكلىزررعانبرو،،تخخحسيةا!ضومبءالمعركةعنو،معفىليسىو!و،العرريالمجتمع

ووزرص-لمجالاًدرباكلزهـعكه،،لقرأ.،معبهايقومالادبفدمليبذ!ت!اتتذوه.4خاصوالسياسية

لكت.ماصعللتحردة"ا)وطن-ماعرالمنشعنقعبر،إجالأ!زراؤب؟برىرسال"

0000007"ر!،إت-ريخمال)ررط-رومكليجهدربنالوما،والظوصية

ذظرزالممثمكاتكمرضوعنا(شهالضهـالىالرمولءإكلهداادوطة.إلعر،بنال!ياوطالبصطألبهرجن،يبالعرالسغبوحابممالت

العلاهـىالئقد(زمةاىكل-ذالمدالةزقوذاتاكطالضطرزانهلو.ثماءر!مسهمنةشالىارورإو،الحاد!جنادبائش،منوكثير

........،ادبذلكروناوصلقو،اصت،موحابر،تكلجتحمع!مصضحاءر

زب!كرمسمننسهن!م!ااًقا3،بللبارصء-لمة"لارر-!الزكئيبراً)ضامنترنرجعالىلىفيالعرببهايقومال-باصلةالنتالمعركةفييىهمؤوهـجا

الناقدصهه"فيءىالغصوهذاوهـرد.برإلامرالمهتمينليجهـمصةزر-غلوالسيالىيةالرووكلصيةألاهتماء،تكأزتول!ن.صكان!ل

رورال-هم.منيدرموز،وماأزورالمانقلد1)ىورنا،مجتمجباةصنالتاررتيةالمر-إةهذهفيءلالتطالناسر

وءبالشقدنقمصماناضمم-!1صنءبضمي،زصستطيماز-،!لث،صسرالذيبالادبتنتصولآنالاهت!ا"،تبهذهحىريفكم

إسىجة:الىازواعثلاثةالىالعربر-"أ)جلدانانبردليرأذيابالفكرتعضىوان،إروو!يةا-اءرالمنت!ذهعن

ثخ!!بصكمالى:يالعةشاكه!الىتفنقدالاولاؤ!؟ألازحرمنويحروحيااهـ-إلى!ةالاهتماص،تهزهيحهـمون

ءخلفيوبررورجبشب،لاوذأكيرعجيشي1!لمذ:ثحمعاره،غامضرةا!ةوهء"سيرعمةالمعىانا)-!وميرضروراععرليي.ردءلان

عامةعبارأتفيتشجآىشخصجمةانطبلعاتنلؤبألنقد1صذ"عناهاغحدلالا،كربرلية5الام"تخوضهااله!وارسي*لمأس!!ه4

تنطجقانير!نو،فسىراتالشوالعانيشمتىتهحملغائمة.ا!ميمالقالفكرعطق!ااـداًألا!اهاعيكللتتح!دوالاالم!صاببم

الاساليب.صنكثيرةانواعء(ىير!قوموااىالاولىاالادباءو!.الرحبةاًل!نقافةوقادتها

صصالا1ءالظكأز!رفيقيمفلارنجمدالضقدهذاو!ل.لالعارمةا!هو،يىةالحعركةفيضموأو!ن"صونبر،زاً

ثرنجأرقداللاحى-لمنمصظمؤيو!و،الادببةكانتهوه"قائلشأنوتطاعللال!الىواحنعرامو!يةصىلمقعنالفكر3ريررءما

،ا)كاتالخاؤهـور!مناتىأألشخصيةلالعلاقةكميرأثراتل!هـاوببر!سهصاالاالنقادوعهمة.ح!ةانسطدببةأقببمالى

...*007ألادبرسال"أن.واأح!امالبالحففشل!امفيكشأالادأءصط

دورأكبيرامع"وتع،طفهالمكاتبالخاق!استلطاففيهيلعبوكى،ا،وذ،تصنوقتفيالرحيبمنطاق!هاتجدلاالحقة

الشخ!سي.الذازبالانطباعقوامهصإدامه!الك..اسياسب"اوالنهض-"يالقوهالإنبعاثايامتجده

النقدء-نالضشربهذامثلتهافتبيانالىحاجةولاليجدالحرفويتململ،الكبرىمم!ؤوليتهليدركالقلميقفهط

بعدلاسيم،بمعشدنماالغالبالنقداز"ورغم،شيوعهشغمزقدوليةمممىؤتصظموهنالك.ألامةلمة3،ا)بش،ءكلملآ

"!هزليصحافةالاحيانمصظمفيالنقدمهمةتولتانمال-ووزحن.للكلمةإكلمةاواسضجوأبل)حررفالحرف

فيكببرادورارلعبالنقدهذامنلانشكولا.قةمرتزال!حادقرالف!اةقوالمشطلقكلجزوءووكاينتظراحيثهناك

وضرورته.النقدقيمةفيوالقراء،ءالادبتسمكيككا.المؤءناخقداامةوءس

الذيالنقدؤ،و،،عندنال-ائدالضرو!منالضازائيالنوعه،1مستقرهاالىتحمهللن،الكبرىألقوميئمعركغنلان
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ماركس""قدمهاالتياو،النفسيالتحليلصدرلى"ضماحبذلكالتحايليختملأندون،والت-رحالتحليلمهمتهيجعل

اث-،رمعفىحقاندركفهل.الجدليةالماديةفيلسوفيدغ،النقدمنألفربهذاومتل.حقيقيتقويمعلى

وهـل؟"لدرةأبوبعفدةاعترافانهاذكرنااذابودليربتحليلويكتءكما/،بعدؤيمتهفتعرلمالذيالنتاجغالبما

؟الابقتلعقدةوليدانهقلناأذاهوغولنفسوعي!انزدادتحليلألاولىمهمتهويجعل،وعرفاشت!رالذيالنشاج

هـلمناز"قلضاادأيفصكيدوستوكتاباتروءةندركهل"تقويماييحاولأندون.ومعانيقيمن5النتاجهذافيما

با)-رجص--ة؟رام!-لميلستوتوكان،كماالاغتح!ماببمصوم!-،ب،ياتلكبر"أل-بالهـصف))صنضربأ-ربتعبيرانه.ونقد

"،نبالىصأ"و"فلوب!ر"ثاراتقويمفييكفيهلكذلكالكتبغلىصطرزةشاذموحوالشميأو،الادبيةإؤلفاتا

ماركس؟ارادكمابورجوازيانكاتبانانهمانقولانالنفسربهاتقوماًلتيالمغاهـهـات))"قضرباو،القيمة

شاص)"زظرةعنيستغت،بانلايستطيعالحقالناقداناناتولتعبيرحدعلى"ألادبيةإؤلف،تاامهاتوس!

ص-ذهخل5خلالمنالايحكمانيجوزولا،ككلدبالاالىأليهدعتالذي!!"النقدرونالنوعهذاومثل.فرانس

نفسيةززءةأىاالمستندالمذهبيواًلنقد.الش!املةالنطرةألفرنياكصاعروروثل،فرنسافي"دوستايلكلدام))مثل

الب"خ-لأنالفوردطرربئيضل،اجتما.عيةاوفسمفيةاوالعبقرب-"منا!--ةحقالناودعلىانكرحين"!وغو"

كلناتخذنااناما.الادبيالاثرمافيكلبنقدهرصيبانهاليومزقادناياجاالنقدصنالضرب!ذاوألى.وصجادلتها

فهمالىقيؤديالتك!الوسائلبينمنوسيلةالنقدهذامصلص،ء!كتور)ولنوسين،،ءالادبي،رزظخعنيتحدرونحين

يفالغاليةنهمكا.:3رجتلذلكفعند،وتقويمهالادبيالاثر.حهيرالمتالعالميالنتاج

الصحيح.قدالميدانالنقدهـ،!ةتكوناًنلايمكنالمهـعةهذهمثلانوواضح

ال:حظرذ!ذهالورربقيالنل!أنفيال-قدالى!ظرنااذا!اويياركه،الاد؟ءعملدكرسىانلايجوزفالئاقد،-قيالحق

،اللأبريالثلاثةبازواعهألنقدهذاانلنااستبان،المجملةالذيالناقدهـئأومثل.ويجلوهحقايكنشفهانعليهبل

يةال!ظءنصقعصراويظل،الحق!قىالنقدحاجاتلالبطمئن،اكاسعايهاًج!عاًلذي!لرائعا/لارلداعركابفييسير

ؤجه،الش!وككازتهناومن،النقدابرلهمامنو-دالتيتح!تاجالمعركةهدهلار،الادب!ركةفيي!!ما!لايستطيم

ممف"تنتظراتباالمكانةيحتلأنعنرعيدأنراههناومنيجعلهالهازقوبربمطريريقعنامامالىر،1يدفممنالىدوما

الفيالحسشجحالشقدأذنهومااخيرأزمسائلانرجقىو.تظويمبلم!لانقدا!الا!رب!هيومن،ذات!اتتجاوز

؟ومكانت"قيمتهللنقديع-دانشأنهمنءضذبلادنافيتصيعبدأالذيالنقدصنالثالثوالنوغ

!ذامثلءلكمالجببانهذ"ـالمقاممثلفي،عليتوعسير!هـوديضجاوزانليدربىالذيالنقدهم،ببعيد)جسامد

معادماهمعنلتحدثانوحسبنا.كارولملأجواباالتساؤلاوالفلسفيلالتحايصاطار9بفلصدخل،الخال!رألادب

المرجو.النقدهذأمثلالطرازذللمثيعلموكلنا.الخاقياوالاجتم،عىاوبالنفس

للاجنبية،أبىلملأدفيحعتى،الضهدفيالكبرىالازمةانيعتىفأخذ،الاجنبيةبالدرأساتتاترالذيالنقدمن

يخلقومما،النقدذاتيةالى،اخرشيءايقبلترجعاوا)ضفسعلمحقائقالىيسصنندتحلصلاإؤلفاتابتحليل

فيازفسهائنقدارتباكالنقدشدنعلىالحكمفيالادتباكقواعداًو،تء،غالاحعلممعطي،تاوالنفسيالتحليلحقائق

احكالامفيال!تبارنوهذأ.نتائجن5مايعطيهوتباين1(حكامه0الفلسفةمبلدىءاوالاخلاق

!كمان.نعإمكماالتناقضحداحياناالتباعدن5يبلغالنقادجدبةصحاولةالنقدمنالضربهذاضل5انشكولا

مى-نالادنىالحداومشتركةمقاييساذنيفهتقدالنقداولاالادبياكتاجيشضعفهو،السابقينالنوعينمناكثر

ررسببوكأزه،أليهارشتندالتيالثابتةالموفوعيةاإعاييراصقرمنالاولالنوعأفاتبذلكمجنصا،القواعدلبعض

.والعدمالوجودلديهايتساوىمطلقةداتيةذلكواكمحمقياسالىلايستندالذيالذأزيال!فويالحكمنعني

حقيفتهافيانها.عميقةعسيرةشكدونلةوالمسطالادجمماالنتاجبفبانكتفيلاثانيماوهو.ءقررومعيار

علىتحكمانعلىالذاتقدرةهيكبرىم!سالةالىؤرجع،ا!اقهفيألنبثىللىذلكرجاوزبل،مافيهويستعرض

4ثمأنألىيشيرانلايعدوكلههذاانغير.اخرىذاتوربرو!احبهربظهالى،ولدتهالتيالخفيةللعواملالى

كما،الاحصالرونبحاليعنيولا،حلهاينبفيورمكلة.كوإت"فياترتالتيبالعواصلىصاحبه

نأيجوزلأولا،تحللانقابلةغيرالمشكلةأن،إنجبلفانلايستطبعالنزعةهذهرمثلالدائنالئاقدانغير

الت!عبموقفاشبهموقفا)ىالمشكلةهذهتقريرمن!ننتهيالمذهبراًويةهي،واحدةراًويةمنألااًلادجمبالئتاجيرى

ايحكميض)قمالمالفنبانالقولالىنعضب،النقادمنالثازب!برطلان؟لتاليلابربقطلأ!عوهـو.4بيأخذاًلذي

مشفرجين)شكون،يثماهدوخذلبؤخلقولكنهولجنقدءلحهالنقد.لكمالمنهـالابرالنن!التةعاء!!ةاًلاطلالةبالادبالمولف

النظرةهذدفمثل،فيهوالإبدأعالخاقعمليةعلىسلبيينااًفكارها!لألففيبرىاناًلاحيانمعظغفييحاولهوبل

5!اتقتربانها.المطلقةالادبيةضىالفوياعماقهماقتعضب.وكئيراًالمف!بودلك*فكارتلكنقيضاوهووعد!مههو

فعلكرد،فرنسافيأ)رومانتيكيالادبانصارال-"ذهبتدخلانءلىويقسرهافبهاليمسماالادريةالاتاريرحملما

ش!بءكلانقالواحين،الكلالىيكيةالنزعةاصحابعلىانهذاعلىللدلالةويكفي.يريردهأفذي!:"ؤالبفي

قيودولاحدودثمهليسوان،الادبفيومباجممكن"فرورد"فدروهاالتيالادببىالنقدضروببعخسر3نذ
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،البابهذافيتجاربفثمة.بلادنافيتتملمالادبىلانقد.الأديبجناحبىتفص

قفيدأنعنبعيدة.فزالوما،بدايضهمافيماتزالأز!ايخر*العك!عاى4نتيجتتكونإنتبغيا"3اثتقريران

أصىاوالادبيةالجماليةأددراساتنتالجرونع!جقذؤلاثدةالايمكنالادبوان،يسشفيمانلايمكنالنقدبانالقئاعة

العالم.فيتم!الفنيةقواءدءالادركبماللعملاناد!كنااذاالا،يحببااًن

فلنهامحلى،الحاولاتهذهمثلانهذاالىيضافزمهدانعليهـئاوان،الفسفيةواهدافه!!ما!ةواصوله

فيتعيشماتزال،المطلوبالمدىكاملعنوتقصير!.الاصولوناثالقواعدهدهلو"صع

هم!إرلمهاأدالفعدمونوالمقدداةعنماحرلرألامجزمعظماول!لا،حيالىليصفيانورغم.4اصواالفرزسيالكلاسيكيللادبكازتلقد

!..ق،لى-"،بخدذحتوكازت،سليمةاصولاتكنلمالاصولتلك
أحر.وادفيالدراساتو!زره

؟واسهمت،والنقددبالاخدروةعلىذلكصعساعدتفانها

،ذالمرجوالموضوعيةالاسصىأنألا!روورصأنعلى!-ذاكوننعنى،الادببىللمخلقالاساسيالمعتىتوكيدفي

وحياتنل،وجودناقيمالى،،شاملنطرةمنتسقىانينبضيصنماهـ!موهبةاو،واًحدآنفيوصناعةموهبةكأالخل

هـذالمعانيمتصلجلاءيح!سحبهماانبالتالطوينبغييفل،القواعدتلكسذاجةمنيكنومهما،اصحبتعبير

ولموالادبيالخقدنموكانهناومن.ومستلزور،.نهالوجود،ز-،انس!شيخاثمةباناسى،سياايه،ناوراءهااناهامامن

بنموالارتباطاوتقوتبطينالموضوعيةالنقديةالنظريةرفقصتضهنقواعدمتبعاعنهيعبرانالادبغلىراجوهر

.والاشياءالكونإلىونظرتنافلسفتنا.شاملاتابتاتعريفاالجمال

ومعئىالصبباةفمم.زديرعذيالغزمعذاهالذقدفيان..ص..

اذاالاذلكي!نمولا،املادبي!لن!نماجفيا!حيجالوجود!-ددمتليض!عواان!ديمماالعربالنمادحاولكدلك

الفلسفيةوالئطراتيللمبادىءالجمإدلفن7فواروأرتبطتشكاب،تالقايبىهذهتكونقدءو،الادجمبماللعمليسالمقالي

سلو!ا.وترنتمدحمائئاتوحهالتىل-مطلاية-مملىولكضها،المعنىعلىالبنىتغلبك!مورية

....ومعاييراطربلاالادبتدع

((الادبمماهو"فيورولجبنلايضطي،ءكسارتركاتباانالادربللعملالمعاييرهذهرسمألىونصدعوأليومونحن

مايجلوإنالناقدعلىوان،ش!كاليؤوللىيمضجاالناترانالىهـيسىرااصجحهذاًعملناانشكولا.بالفنوللابداع

نءالادبيالعولعلىيحكمانايةنزولهانإخاترااراد!س!"1ووجماليةادبيةدراساتوجدتانبعدبعيدحد

انسان)1عندهفالناتر.اخلقيةواالفالسفيةقي!تهخلالكأ-وب-،توروإص-لىمقاإفعأنلاجطاءلمحاولأنوبعد

العملباسم3ندمحوانيمثن،الصولسنمعيناطرازااختار.والفنيةالادبيةللاتار

!-ذاءلمحيهزطرحانادنالمشروعفهن.الكنت-فلقطرحم!ناتروداأترز،3ذاذاالمقاييسهذهلاههيةادراكناويزداد

تغييروأي،ت!مفان.نريدالكونمنمظهراي:ال-ؤاللى-!ب!ولا،القيمةهذهنحووتوجيهلقيمهادراكا!ماقهفي

فالكماتب؟الكمتصفهذابوساطةالكونفيتحدتهأنتريدودوت،لمرات!اتدارلىمادونالاشياءقيمادراكالى

الكنثسفانويعرف،فعلالقولانيعرف"اللضم".اسسهافيمابحث

نستهدف!مالمنكشفانلانستلإحوانناطآلتغ!جر.رع!ىايعصلمنيجعلاقونقولفنمئاكمااًلهـئاقدمهمةاًن

."نغيرانامامهبرقيفىفهماطريرقعندومامتقدمامتجلداعملااًلادبي

النقديالموففأنالىاًلامرنهايةفىنخصوهكذا!ب--كأيدفعانفعلاارادااذإ،!لنقدبدولا.قببممن

واحد:انفيمحاتديجمعاًلدسالموفهواًله.ءججا!ث"اما!ة،الادنالزشمنمذطغمةيمل!كانامامالىالادر

جهدالموضوعيةااًلمجماليةالقوابمنمجموعةتطببقالاولى.واًلفل!فيةالفكريرلآبالحقيق!ةالفنيةالئظرةفيهاتلتةبانني

!ييركشفهاالمتي!!ماليةا!مربطواقنمانية،اورضطاععدىخلالهامنالناقديطلالتيالمنظمو!4هذهفمثل

والهـخير،الحقبقيم،إالحياةفيا!لى؟لقيمالادركبماالتناجهـب،السقيقةوجوهرالجمالكنهعلى،الاشياءمعنى

لجسمفاقلناكملوإلمحاوا!ان.و!!ل!ة"!فالممور!ةبىلقيمتجاوزعاىدوكل-،ألاديبرجرض!قائدأمنهتجعلافتي

القواعدالتبمعنى،روتحدتانانهما،!تعاقبتيناومتءصلتينويممنمايستطيعهاسمىالىالوصوللم!بيلفيداته

والخلقيةسميةالفلالقيممنشدنهماتستمدانلابدجةالجمالالى-ىبالاديبلبصلانالناقدرسالةان،والجمالاًلحق

وبمعنى.بهامنهاايمانا،عرضهافيوتآزقتتذوقهاالتي!يتولا،الوجودقيمعلىتمتحن5مايم!ضطيعهاؤ!مى

لابدالكاتبنفستهزحينوالخلتزةالفلسفيةالقيمانكلراتبهلووعىالقيمهذهاولاهوادركاداألادلكله

أنفعا)ية.جماليةقيمالىالفنيةالادبية4ترتفيتنقابان.بلوغهاوساثلورسم

القيمسوىليسوالجماللملاينفصلانوالجمالالحقانهـنالنوعهذامثللى2مايكونأحوجالعربىوادبنا

ستحأنألىألارو!الزضضلتجه-بن،المرءبهاليومنالتىزود5ننزدالامنهلايخرجهفيههوألذندوألبحرأن،النقد

قررحنحق!لىىناوللأطونان،وا!جمأفشابداعفيبوصحودهتمسكاطرفيتدخلهأنعلىقادرةجسبمقالي

.قانإءترلااوالخيرجلالجمان.الضياعهـنوتنزيه

اًلدائمدبدالههعبددمشقضوء-"كلوالسسلوضعالمحاولاتبعضأنبهذانعنيولا
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لأ!!!ي!تجو!ح!!ث!!يخث!كانرغ-تر:!كج!----ش،عس+2

!لالا:-سح!!ءخفيمه---؟لى!!--!ه!!ه!حم

عريرهـصح!لخع2!مىفي!ر!-؟؟-بر!*عس-؟!"ج!-!لافيبرء جم!!كلهن!3ح!خ!-دبخهبم؟+،-ء.لإ-،س-!!!ئريخ!!نبه!مفي

جع--س!بر!!-*خءنه!؟لم!--؟؟قيقي،؟\!

!خ!!ع!بم!بمخغ،-.3*؟س؟!س:.؟نر؟!جم!جبرممتم!نج!ح!بم؟جيثي!!!نر،-ة

؟يهسغفيينمملآح!جسح!فيير؟!!؟-إ-*-يينكيئ!"

مىصعفىص!سرلصكو-!--؟ختر!فئ*!ك!"لأ-*لمج!عحع!ورجبئ!!ب-"؟ع-----

ج!؟ير؟يخ!!م؟ش+!ي*!؟--7-

ج!خ!في-كا؟بر+

صعا!-دام-رفيالعالميةاوهـجقىافندرسواممنمولميقياف-يمثيرنحوعلىالجديدالشعرقصيةالستفحلت

-"صورتفيالحدرثالثعرورنقصيدةراؤفر،رهـكىاعضاءاخذانبعدخاصبنوعالمتحدةالعربيةجهمهوريتنا

جملي!ةمطربةحنالالإقاعاعلىوغنتهاؤلحنهاالجديدةفياعزادحمودساسألاستاذبرياسةالشعرلجنة

بألايقضيالقاهرةاذأعةفينطامهناككانولما،الصوتهـذأفديتعصبونوالادابالفنونلرعايةالاعلىالمجلس

ءرالن!مولجنةتسمىنجنةفقةموابعدالااغفةايةتذاعهمليردعوو،ئلجهعلىالفخطفيمراكزهمويشغإونالشعر

ن5عضواتضمانتياللجنةهذهءاىالقصيدةعرضتفقدوهـوهمليخرجواو،الشيطانعملمنرجسىكأز"عنه

العضوبهذأاوأذأ،الاعلىبالمجلصىإشعرالجنةاعضاءرذالقا!فيألادباءليتناقلحتىالشعرمحرابهـنقسرا

انهـ--لملمجرداصلاالقصيدةفيينظرانيرفضالفاضللنت-ركانواجبنلمنيكونلموقد،الضحكتثيرطرائف

ه-ذأموقفوكاد.التقليديألشعرعمودعلىمكهتوبةغيرطرأفتها.منمعنااكفهكهفيالعروبةابناءمنالقاهريينغير

لولاأرازروةأألقصيدة!ذهصنجمهورز،يحرمالمحترمألعضوهذهاجتمعتعندص،انهمن،يتناقكلوز"همثلاذلكفمن

نصها.اقرتاغلبيةالاجنةداخلفرتتواناما.رشعرمنالنتهعراءانتحفيمماظرالمشالعتيدةاللجتة

رذالقاص-أدبىء.بتناقلهاالتيا:وادرااحدتكانتالت-يالبوائزلتوريعتمهيدامصرعلىالثلانجماالعدوان

للملأت-راكأرهتختاشاعركلءلىال-عرلر:ةانتترطتهماالاورنأذتناولا!عرىةتلكشعراءلاحسن!تحهلصلالمسقرر

.........اوالصورةقديمةقصائدورنالشعراءبهماتقدمكلالعقاد

هـند"من!ق!ىالععدالديالاحيراتعرمهرجانمم!الصورةذاتالقصائدجانبالجضعبمفرزهاواخذجديدتها

لق،ئهـالاالتقليديمماالصمودعلىتسيرقصجدةاعدادورةصر:فهءيلأعاىأيكتبواحدملففيكلهايص!عهاثمالجدبدة

نا)تللماجدولر،1ل"آالحزعد"اللكممطرحاجماإحدؤأ!لمه!ابرجانإاالنظمو!--ذهصحتاسواءو،"للأختصاصالكثرلجنةالى"

-*.ا..بة...........صحيحةريببلأفازهاتصحلمأمبحرفيتهاالرواية
،واكي!رهوا!عرالن!لجنهصواير)كييلزممالاميهادعصهم....

هـموانهم،اخقليديمماأألنثعرنظمعلىقدرتهملهايثبتواحتىجديدشعركلترفضالننمعرلجنهؤلجماعه.بدلالتها

نصوفرارعحزعنالعرسةالقصمدةصورةف!(لحددواوعناءمرهانشعرمنزوماتثيههلوتتبينتقرأهاندولن

...7".........رجلقفبمومعرللنتهذان5قفهامويذكرز،بحيث،لا)م

اللحدخ!اجديمالل!قصميدستجالعرب!به!رباةاكثر!سميمتايننم!لصعمضهمباقيودالصلمممعيرتحوير-رالىالدعوةوائدامينقاسمالرحوميومابهالتقى

هثنجلانملنحبهووهدا.صواضيعهوالشعرأضاغربهذاوادأ،"للمرأةتحرير"كتابوصولفالعربيةالمرأة

ة-ىكانلعضهمانمع،اقدمهللقدرمالمتعصمنللسادةقاسمأ"!يسأمقذعاسبابلولىسبها)كتابهذايلعنالرحل

....-......هلءولكن":الحرالمفكروهدوءاًلفيلسوفرويةفيجن51

الت!ص-راوحصومالتجد-بدالوعأالاعانلتقنأمدورنميولاقرالاانا":قائلاصلحشافيجيبه"؟الكتابقرأت

ءحه-ديامديثكلعصر!ىءي..اعرجم!المرحومو.بروي"!را!!يخالفكتاباأقرأانبمكنولا

07الفحولمنواضرابهماأبراهيموحافظقيش!وواحدةبكلمةعليهايعلقاندونألاقصوصة!ذهامينقاسم

ناواجبهممنبلحقهمكلنمصبونالمتالسادةلاءفهـؤيقراًانيرفهىالذيفالرجل،تعلجقكلعنغنىفيلانها

فيتجديديسبقهانلابدالفنفيتجديدكلانيعلموارجلءليهاولهالحكمفيالحقلنفسهيبيحانقبلكتابا"

الىيسوقالمجتمعواوضاعألتفكيرواتجاهاتالحياة.الرحمةاللهلهنسالانالالايستحق

الفني.التجديدهذأ،انفسهمربنالقاهرمنالكثيرفهالايعرقداخرىونادرة

فىتتطوراخذتالعربيةالعقليةانفيهلاشكفسمماارورهاانيحزننيأوويسحرني،بنفسهىشهدتهاولكنني

نحوالخالصةالعاطفيةن5كبيراتطوراالاخيرةالسنوات،ملحنأنوذلك،بهاالتفكهليشهاركونيالعربالقراءالىهنا
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،الجد.ر-دغالء-ورةهذهؤياكتب،لماالتبوجافيارزفىؤحص-اءدال!ت!دميسحايراذياأفكريابالوجدارنسميهالىه.،يمكن

احصد!صلالجديدذالمدرسةنتعرأءن،عيرهدواوينفيوالعالمرقاعفةكالمحبالضاميالاجتماعياوالوعيالعالمىالعلهي

وغيرهما.السيابوبدرحجازيالمعطبىعبدكلقبلجميلافناالشعركانولما.العربيعالمنافيهابما

الشصرانيعدمواانالمتعصبيناسادةأاحبواخيرارغمالجمالطالطابعبهذاالاحتفا!مندهلابدوكانشيء

فيالانأصبحناقدواننا،و!رهمادخواصمتاعبعدلمرلون!!التيا!ويةالخواطرعلىوقجامهالمضمونتغير

عردف!مابالشعرتتمتعانحمها.كلالتىباك!2!بينانف،مالجددالتانناشعراؤوجدفقد،العاطفة

تعبيراتالنتعبلغةمناحيانالجتظطواا..اد!ردراءن،نرالتقليديبشكلهاالعربيةللقصيدةيحتفظوااناما:امرين

الذىالنتعىالعصيررغمصوهرهاووبي!فى)!شعر!متىويئا!ضمونتغيررغم،البيتوحدةعلىالقائم

..........!القصيدةشكلمنيغيرواانوام،،بارداتقريريىفكريا

بسالفصمحىحارجةلمعبيراباصوعللمتللاامبمامتلمالاسوببهاقيةللحسمتا!نآلتعبيراختاروهالذيالجديدالقالبمعيتفقبما

يعترفرعدلماذذيالشعرءنننحيهالا!اندريؤلسنااوالقصةقالبوهو،الجديدووعيهمالجديدةافكادهم

ل"باناللغاتكافةؤكماالمصاصرينالعالمجبئأءالت-ور.ورا-رص-نمارريدونتذهليستطيعونالتىالقصيرةالدراما

.ألاوأىألحا!لسةلفةر*ونأنعنفضملاخاىصةلخةففضلوا،الجديدالجماعيالوجدانوحقلألقالفكرمعاني

...يجعلمواوانالتفعيلةالموحدةالاوزانلشعرهميختارواان

للجديدنتعحمبوالاالانصمافءلىنحرصاننودككاولماالبيتلا"التفعيلة"شعرهممىالجزئيةالموسيفيةالوحدة

فانناقدمهلمجردللقديمالاخرونيتعصبكماجدتهلمجردر!ممتكاملةكلوسيقية،وحدةكلهاالقصيدةتعتبرانعلى

سجلف،كماالجديدالشعرعلىمانس!جلانعلىنحرصالقصازهـكطعددفيمانجدههووهذا.تفاعيلفيتسلسلها

الإوزانفيالجدردالثعرانحصارانالؤىدفمن،هـ،ل!رلصلأح"زهرانشنق"قصيدةمخلالجيدةالجديدة

الاوزانمنكأرةاخرىانواعمن!حرقال-!لىالموسدةاوتودوفتكدنث!وايم!ساةفيهايصورالتيالصبور

انقصيدةالىطرفيالتفاعيلعدداختلافوان،جب"لىالمثبعدوانهمنكبتالتيالمصريةيةانقرهذهبأهلظلماالا.جليز

التيالعزرزعبدلملكحسيجواددكرىقصيدةومثل

والايقاعالنغممنانواعايولدانيمكناو.رولدالجديدةبورورعركةفيالشهيدالشابهذأبطولةفيهاتصور

اشيعنفضلاذلكوكل،المملةألرتابةمنالقصبةفقذانفي!4وا!اءأ"واغتيالهمبهالفرنسيينوغدرلسعيد

المضامينذكافةتصلحللقصيدةالجديدةال!سورةاناظنلايهمزخوعلىالوانجةالمأساةهذهتصوروهي،البحر

الت-عريةبةطراتهمالمجددونشعراؤناكل،يحسهووووصذاامثالوكلن،الموحي!ةوموسيهقاهالفويبتحمويرهالوجدان

الصورةفيالنتعريكتبونتقريبلجميعانراهمحيثال!-ادوةؤيهسايصوردشيدهاشمهارونللشاعرقصيدةذلك

هـللمف!ونوفقاالسواءءلىآلجديدةوالصورةالقدرء"نثأئهاونتتواحراقهافلسط!بنفيبقريةالمعتدينفتك

عنه.تصدرالذييماالنفس!،رالتيونوع،ؤ!يرةاذرلإزلتمثيرنحوءلىالارضمجاهلفيواطفالها

دجدبشعركلانندعىانلايمكنالضهايةؤبونرنالصسورةانليشكمنورو،،الصغاواطفاليابكىانهكيف

رب-م!ركلانيديهماأنم!رركا-رلار-تايع!ا،حيد"القائمالصورةوهيالعربيةللقصيدةالجديدةالموسيقيه

نانرفضهانويجبؤضهنرقدالجديدفالشعر.جيدرس!--معلىللشاعرعوئااكثرتعتبرالتفعيلةوحدةعلى

تتح!صمعندماوذلك،الاطلاقعلىشعرابعخ!"؟عتبر.المأسيهلىهلمثلقصصيةصورة

بعباراتاورومسطحةيةتقريريةنثرلياكةيصاغاوصوسجقاهل!مج!الجديدالشعرضدالمتعصبينالسادةانثم

"بيمتازاذياانبيانيالشصويرمنيخلواوفةورمىمبتذ)"كانكمايعدلمالثعرانايضايعلمواانعليهميجببل

الحق.ألتمعربسل،ألمجملهيرعلىتنشدللملوكاومدائحللمحافلينةف

الجديدالشعرقضيةأىاألى،ءنتي!ء!ناككانواذاالحاةاحداثتثيرهعماالمخلصالصادقللتعبيرأداةاصبح

الجديدالشعرانالسذجالشبانبعضاعتقادريببلافهويصدلىوبذلك،وانفعالاتخوأطرمنانشاغرنفسىفي

اهـصتدفعثم،الاسطرعلىتوزعنثر!ةجرولءنعبارةحالاتفياصبحبل،الخطابةمنضرباحالةكللمبانشعر

يعجزونقومعليهاثرفالضيوالمجلاتالص-حفلىورصنالانسانلاخيهأولنفسهالانسانمناجاةمننوعاكثيرة

علىالسخاؤ،تهذهفينشرواالنثرعنا)ث-عرتمييزعنالعربيةللقصيدةالتقليديةالصورةتعدلموبذلك،الموا!لناو

الواضحانمنولكنه،براءمنهاوالشعر،جدردشعرانهاصلاحيةاكثركانتربماالقديمةفالصورة،حتميةضرورة

ضددليلاتنهصنانيجبولالايمكنالسخافاتهذهمثلألجديدةانصورةبينم!ا،للمناجاةرونهاالشعريةللخطابة

فيألشاعريةدروةبعضهيبلخالذيالجديد-عرالنتهذالاتحتساجالتيالمناجاةلهذه!وسيةيقالباصلحتعتبر

المرهفة.الث-عرلةوصورهوارقاعاتهيقاهموس!نحوعلىالهامسىالصدقويكفيها،طنطنةاوضجيجالى

الصورةهذهرائداتاحدىقصائدمنعددفيمانحس

مندورمحمداًدقاهرةفيايضامانحسنحووعلى،الملائكةنازكالانسةالمبرزات
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ه-ص!هامم

ماغغمغمغا!لمحأمبهريؤ!ئمش

س-هي!صبريرلؤط!سا

تهم-عاهرتورأ،المثلاوال!ماهدفيهنتمصركلالاالاخبار-ا-

ت-رةالمتفاظالالعلىيقفونلإ-لهمور-،!دتى،طالتفقديكتبانألىب-،جةءخدن،الادبىالخقد.نارربهضيزاللا

4اهـ"اوالضارج4العذبألا)فارووءلى"المنتخبوالمعازيأكظرةونتمولالاؤقولحسع"الع،ل!ةصن-دليدضوءتحت

الجيدأمثمبكوس!)كمانء3المتالطبعوعلىيمةالكريباجةوالدالحر!-"أهـلالصوتزالىولا،لملأرصاتوالم،ؤالظروتقديرو

ءحارتأنأ)تيالع،زيوءإكماورونقص،ءلهكلامكلوعلىا)-فدهذأانجثقلادا.روورررةو11واء--"ءيرالخقدلهذا

منالجوهربهذأالبح!رورأيت.بةعمرتهاالصدورفيروب،؟ذلكؤبىحمص-!3،نكأنماكأىالثالثالقرن!ى

هـ-نهرالجوبهذاألجصررتأ،ور..عصرتهاالحمدورفي-!!،ألىليادرحتىحىجشكذز،،ؤ!ذر!الخيلدذالجدالمشلألة

((وز-قة"ليءصبحانصذاالجاح!رأيكادقدو.)12"اظهر!حىدثفقيهؤرو،اجها:والازجساهاتالمشاربمختلفوناس

ن-"لاردالمحدداالخذدتبوكا(3!!-ابيلفارا)ؤ!فب)-وو(762-قتيبةبنا)

."نولوايزاذياوالنقداقدماءاالنقادءجوباظهر-211!ا-ثعلب)"ليراوولءوي231.-قدأمة)متفلسف

الجديى.النقدليرتادهاانيجبا)صبالمجالاتعدد-2.(32؟-طجاطباوابن62!-العتزابرن)وشاعرأن

.معراءوالث،بللكتالنقدراليةاعطى-3أ!مج--"لنمابرددوامضماربالاتجاهاتهذدفاواختلا

نءمببمنشتاالحالأقرنأفيا)توردأص-حاذ،*،نوه!ذاالم!اًلي--عوحى)،1علىتههـؤرتأ)تكاا!جهودوطب!بصةالمنتم!إ"

،اظهـرؤيه"الكتاب"زصيبوكان،اًءوالشعرا)كتاب.!كارواادصوصنؤيهب!اظمالمنالعربيالنمندامدتالخى

عو،الكتا!جبرحامللينم،اخلقهدقممال-عنحطها.أنحاحقيقةالصمارالضف-ر"!ةبهبة"ههبذبردأتدااكمكاةانةلمن،واذا

............غموضمنالافترأضهذافيعكل،وتجاوزنا،الشعرللى

!صلأيرأسزاساسااكمعربةيهالنظراكسبالنفدحدودا):حو!ذاى)ىارارتهـااكباكللا)وروعنالجحثن5لظبدفلا

فلم،الخثريالمبنىمناساسغاىمقصوراالشمعريالمبتىالعواملتلكز-لمسهل.ال!،،الخظريازواوكثرت،ذأكأ،و

سطحية،رعظ،هرالاعرالنتفيالفني!أعالالياصولتتميزاو؟ا)-ابهتاقرنافيتمالذيرورىالنتاخطوراطبيعةفي

يعترءىبهفاداطباطباابنمثلشاعرأ)ىالرأيهدأوامخدألى،--،وعهوصألقديو"الت"هـر"ا-،ولاتاقحمورفي

نابعدرفعمانثرر"صورةأمتصاعردهنؤيالنجدةأنررلامابنطمقلتفيحتتمثلصا3أحشخزا)هاوالاحكاموتعس!ف

ط-اروبابنرمول.والمناؤيهالوزننطاقؤيثرازكتمل"سمايرةال--،رأتعنالنقديالصطاعحت!لفوفي(231-)

يرديرالذبمماالمعتىمخضقصميدةبناءالشساعرادألىفادا"اكصر(،زورد"4صقدصفىؤدامةكلامان؟برعدمنجدتالتجما

صما)،ه0،يل-مى"4لوأعدنحرافكره!يءا!هالشعرر:،ءقبد"أضالسأانيمولجبئأفعالرروزالمث"نبنت!يءاجوحى

أ-فيازن/والوتوافقهألتيفيوألقواتطابقهالتىالالفا!ربوألغروالمقاطعألقوا!يوأمراوزنوأوضاوررابأمرعتوا

لي--اكو":إضصاايقولو.)3("..علجهال!قولل"رمىاسضحوأا!اجدولم":الث-عرءاصالاالهـالاعازخاواوال:-و

مكاتباتهم!يوهموتصربلاغاتهمهـىالرسائلأء-حابضهابم5ال؟لاموكان،كتابفردليمن-يدهوتحىاجصعرالنتلعدفي

رلمجنبم!وهذا.)4("الرلىائلكفصولؤ!عولاللنمصرفانالاقسى،مسائرمنبالشعراولىالقسمهذا!يعبدي

م!وء"-خماب"رليء،او-رسالةالال-ستالننصميدةأنرلنررةالمورالثقافةمخنثرأقدامةنل!وقدو.(1)"المصدودة

فيخل!رادوراانئظرلي"هذهلعبتوقد.مغايرقالبفي،هزرأولكنبب:ةاحطاء،وضعهاالتيالاصولفييكونوقد

أروم،حااابرنأدىواضحابروزاوبرزتالنتمحرطبيعةتكبجفصحان-جديدا"علءا"لي!-حكانبانهأحس!،لسهلايضفي

الحالهي3!االعامالبلاغىالمفهومفيفعلهاتفصلوظلترتء--عانهـن4لبدفلاءلماليضعكانومن-التعبير

،(وكانتصسماؤلدونتهرلمولكنهـ،،العسكريهلألارلميلدبداًلا-؟--امءلىثاؤرأي!ونوانالعلمدلكلقوافيالاشياء

علىملحينالرابمالقرنفىالبقادبعصعندهاوقفاان.المسرفةالتعميهيةوالاحكامال!خال!!ةالتذوقية

المنطقيايمانلىابوؤقالوالنثراننظمبيهنقهالتفرضرورةلهـذا-صبكردورفي-مهدأذياهوالجاحطأنويبدو

منأخظمالانانط-يعةعلكماادلالنظم":بينهماالتفرقةفيكاتباولهووكانألسابقةأخقداكةحربقحسورالشعور

حيزمنالنثرلانأعقلاعلىادلوالنثر،التركيبحيزء!تخلفونوهمصرالنتنقديزاولونصنعلكماالهجومفيجريء

لات،المسثورت!جلنمالمه،بأكثرالمنظومضاتقبلوانما.البسداطةقدالمرءانالجاحظرأىولم!ضممن،وسائلهمطبيعةفي

والحمسللطبميعةمعشوقزنوالو،للعقلمنمااكخنرللطنيعةذاكاوالاتجاههذاانالانحويلأولغور،عالممااوروايةيكون

كانوانءضدهللف!لاحظفلذلكالمعنىيطلبوالعقل...ذواقةناقدأيكونأنعنولصجزهالث!!را)ىزظرتهيحدد

ال!ظممنظلالنثر!فيهداومع...قامعثموقاصخشوفب"شعركلال!النحويينغايةارولم":الجاحظيقول

ناالمنطقيقولوسضمون)5("التصرمنظلأننظموفيغريب4فيشمعركلالاالإشعارروأةغابةارولم،اعراب

بسيط-،شكلذاوالخثروانأماما4ش!إديترءيبيالنظمرواةغارفارولم،أ،س!خرراجالىجلحظصعبمعنىاو
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!دامة!دتالخي!بحقيةالمشؤةفالخقا:المسمتقلالغردي،ا:ةءكلأستحبم،بةاغثرابجىء،الطبمعةتستدعيهالنطموان

فزأدز،؟صمحدافروىاالموزونرهالكلامالت-ورر-دانالىور!ءوءرز-،ما!قىهزرافي-"الطب!عة"لفطةمنفهمنماواذا

هىتقاةإمىاالضقدر"والبصيرة،المعفىءلىالدال"فيهلسطجمانابومدىنجحايالىلناتبينوالاحاسيسالعواطف

ءصنكللميصر":يقولالمنجمءايرنيحيىجعلتالتيء)ىاستولتالتيالنثريةالنظريةنطاقكسرفيالمنطقي

ذللمثصنأبعدالشعر،شعرأقالوقدبقافيةوزناعقدب،لتعبجزلىإيكل،نابوإكتفولم.الثالثالفرناهلاذهان

الضي!يزفهاالبميرةوهذه11.)"ازحظاماواعزمرأمار-ينالتمبجزن5لاردانهيرىكانبلوالنثرإختعرابين

بجنقىالموازنانإرىزفصمهالمنجم7بعلبنيحيىجعاتولجلأ-!ةالخثروبلأنحةا)خطاب"بلاغةفهناكنفسهالنثرصمروب

هـ-بماعدينبينصوارنةهيأذباطلةيوالعتابالعباس.)6(الكصأورلوبلاغةالبدإهةوبلاغةالعقلوبلاغةالمثل

المثقفونعرضوود.)11(الشعرياذهبافيلضبات،!الاراءسيمانابيتلميذالتوحيديحانابوعرض!ولقد

غزازالاست"هياصتمعرص،مةأنالىرقيةألاصربالثقافات،الرأبحالقرنرج،لمنوالشعرالشصرفيالناظرينيعمصلى

تجمملاكسعرلى"الاقاويىصارتذلكاجلومن"للةعل!ذلينطبيعةعنخارص"امورحولأراؤهمحامتوقد

الفكعرةهذهادارقدامةانولي-دو.)12(موتفضوتزلينركمائزالجدلفيواستدعتعرضيةبأشياءوتعلقتالفنين

إمثمعرافي((الغلو"فكرذوبينبينها-وربط4ذهشفيلثصنصاتالمنت!كلقىانعلىتدلزفسهاقفةالوهذهو)كناخلاقية

اليهذهبماوهوالمذ!-بخماأجودعنديالشصاوأن)).فقال.7(أألاذهانمنكسثيرايومئذ

رعصهـمعنبلفنيوقدؤديص،وألشمعراءبالمثمعرالفهمأهل-2-

اًليوناليينفلاسفةيرىوكذاأكذبر"الشعراصقالاز"ا)تورهـرأهم!ةالصجدبدالوعيذللمثاسصجابفيزجدوقد

الحدسيقطروءن(131"اعش،م*رزهبءإىالشعرفياز!ةبمنالبوالصق،قةوبخاصةالاجش-جمباًلصقافاتوووخرأعا"لملأ

-فزازالا!"ب!كرةثجيهةرة3ؤأ)ى"طصاطبأبنلكلفعلز)كاذرمنوا-دص"زبعندزقف!انالمرلا)تقحسيرومن
رقيضصىانصنألاشع،رتخص)وولصممت":قالصش".....ء...........

....-...،ء..،.ر،لىب"،ؤ"ال-ورالضقاترءخ!داكاوورراًلنا!داانصضولووالثما

ميحمن،والععولسالتمو!ىلمه!!ياور-ب،ء!يه...ء....،..

صمتهجصن،-ساالض!مائرفيير*عنماواظهارعنهاالعبارةل!دى،وص-ز،4!داصاوالمارابيبمامدلسهدرلولهعلكما

(41)"فهمه4قبلو4طبعفهعرؤدمماعليهرردلماالمطصحلدىوص-زز""ريىقاليو"الشعرلكتاباًاثرغهم!5الاول

واف-!إ،ا!علالاستفزازبفكرةركتفلم!ا!باارنانأياؤلاطونوبنظررزياكروةلبالا!ىعامةاهـضعازةالثازي

ا-اقي.واالنتى،عربجن((التطركة"ا)ىتصهاهـ-ط)حفيالتمص-ابهوبعضالفضيلةفيوارسطوطاليس

-3-تبلورفان،هن،للثماكلهوليسهذاانغير.البلافي

أثرتالخيئالعوامل4درالمىمنؤحمصبصتلأنووانالمورتزوابز،طباطباوارنقتيهبهأبنيدعلىالنقدصورة

تاريحؤيالشظراعادةانارىاولهذا،الضعدذلكو،ب"ءؤثرأت((المقاومة"منزوعتأثيرتحتتمأنمما"وثعاب

بالضظرالحمحير"قبههافي3-جاءاًلايرةرؤمنس!صمكش:،النقدالعربربا.الث!مرالى.دالناالبصربتوجيهءوالاكتظالاجنبية

قعوالتىالاخطاءوسشحنمضا،!اتألثقا.ت.ا.التصمصتووردا،وصمانؤ-مارصدان"أصحابزظرفيالثصعرذلكلان

....مرورم!فمهاراكل،لزصبحؤأ،"مستقلنعد.بةاعدقويحتياجكلنفاز"ثمنوه
عدالة.سطحمةلطرلقةأ-وردلةاللمفهوماتتصمدواهـن!،....ء*...

.........بةىءيطب!و!-وأدطالمواعدللكيوجدواانالمعادعلى

هدامطلع.ببهاوأصه!،إتياالثورةتلك-مثلا-حذالاجف-"الثقافاتعنالمنقولةالاراءلغموضوكان،الشعر

الثائر،ونءلب"حملل!قد،لاثمعرؤدصجنالاتعربمالقرن......

كانواازفسهمالإقدمينانالىلفطتوااندونلفعواءحمل"اولئكمناحدأاناظنفما،الن،حيه!دهفيالعوياشه

.....ص.ل:-،ولىعرض":لتمولهالفاراريرعتحهمايفهمكانالنقاد

المنحميتصوفيماجم!أيهملةلم،المعرقدإهالتلهطبمعة!صورلنتمعربعرمعاصييرقعالذيالتخيلعن4إالشعرالاقاوليل،عنااستهعند

هذا.طلعفينالوافورووضعو.زهسههذأعاى-تقدمينشمبهالذيالتميءالىنظرناعندضيعربمماشبيهانفسنا

وبعفهاغالتهالىبنظربعضهاللمنصمركثيرةلفاتتعرالقرن4ازا!شيءاذلكفيلنايخيلساعتناصنفاننا،نعافهـ،

تنجوجقيعاهذه.الحدودأحسمبلاول!نتاثيرهقوةأىاانه،تيقنوان،فتجتشبهمنهانفسنافتنفر،ليعافممما

مثيراقاصرايكونؤ!حدوكل،طبيعتهاالىيوجهزقدمرالقولهذاواحسب)8("لنماخيلكماالحقيقةفيليس

النظر.زوا،1أختلفتاذاللشقدفيلذةيجدونوالناس)\:ارلسطوطاليسلقولتحويرا

يرىالتبى(،الوحده"فكرةهياخرىفكرةعوخطتقعفقد،المسثلةهذهصدقالتجربةوتؤيدالمحاكاة

امعنالوولصنا.هااخلؤدالقدبمالشقدانالمحدثونواش!،لالموتىكجثثنراهاانليؤلمنااشيلءعلىاعيننا

القدماء؟النقادعندهامر5االمبنىوحدةانلوجدناالنظرنسرفتصنذللثومعللتقززاثارةوالثدهاالحيواناتاحط

موضوعاتأعدةءجالاالقصبدةيرونكانواأنهمزعمم،ن،اوكل)!("ألفنفيصادؤةحكايةمحكيةنراه!حين

وتلاحمالمبنىبوحدةالاخلاليستنكرونكانواهمولكشلانالفارأبيبقولهماحقيقةمصووواانيوءئذللضاس

وابنانبيتيقول4لازاحرشعراحدهمء،بفقداجزائههضالشمهذاولكن،انفسهمميواضحةغيرمحمولاته

ابنوقال.وثيقةعيرأرياتهبينالصلةانأي)15(عمهسهمبانهليبصرواألحدسقوةصدتنشيالىدفعادفعهم

يتأملاًنللشاعروينبحي"؟الشمعربكاءوصف!يطباطباولاقيوقد.الغريبةأؤثراتاطريقعنأبصارهفاتهمما

واتجاووهأحشنعلىوبقف!أبيباتهوتئعميقشعرهتأل!يفالحدسقوةمعنتائجهفيالاجنبيةللثقافاتالايجابيالاثر



:ىالمعجازبالىيم!لكانآخراتجاهايتتجعانن5بدفلأة-!،3لامهولى-ء-لمعاز-،،ل"لخن-ظمبجنهاؤ-لم!ئمذ-!"

.هثرليؤوحض-ون!فه-لملأتماص"وبين!ور"وابدأقدص،ريهارجعلولا

ا!جززطقىالا!كامدرخظانايضطاالسدتار!خمهمةومنينتطمماالشعرواحسن...ؤيههوماجنسمنلجمى

ادضابهذافار،،شاعر!اعررولىالتادا!ررهاالتىقهينم!ماعلىاخرهمعاولهبهينسقانتطا"،فيهالقول

فاذا،الاقدمينلدىالنقديةالبصيرةينصفانعلىقادرفيواحدةككلمة؟لهايدةالقصتكونانيجب.."قائل

النطمصاحب":-مثلا-الروميابنفيبعضهمقولقرأوجزألةوة!---"صةوكأ،زسجاباخرهااول"،اشتباه

النادرةالمعازيعلىصيغو،الغريبوالتوليدالعجيبالحاحهذاوءل)16("تأليتوصوابمعانودقةالفل!

ولا،صورةاحسنفيويبرزهامكامنهاءنفيمستيخرجها،دالنففهمهص،هووذلكوتناسبهاالاجزاءالتحامعلى

...فيهبقيةيبقيولااخرهالىؤيهرستوحتىالعنىبركالنق!لداولسكن5؟طابأولسنا،ألوحدةامرمنيومئذ

هذاقرأاذا-)117"ظريف!شىءكلاءالهج!!يولهصوجهونوهمالعصويةاوالنتعوريةالوحدةعنيتحدثواان

علىالقدماءالنقادأصهـرهااخرىاحكاماايهاوأضاؤ!منعدداتحتويالقصيدةاناىاالسسائدبالعرف

جديدشىءالىايهتدوأمالمحدثينانل"تبينالثماعرهذاتخلصفيألا-رالىاحدهان5الانتقاليتمالموصوعات

هذهتحليلألىانصرفواوانماالروميلابندراستهمفي.جميل

ولسمطها.الاحكام
7وعمودالسورر،عموداستشكارأ)ىدماالمحدثودهبكذلك

""لغوقاتالنقدصؤرخيغفلانكل"هذامعنىوليس،الغرجمماالشعرفيكجرىثظريةلا/جادمحاولةالشمعر

نصوتقللالنقدافافتاتساعن5تحدكانتالتيالكبرىات،عانغير،البزديريستحقاًنهالمحاولةهذهوصحضن

والاهتمامالفرديةوالاهوأءللقديمكالعصبيةفيهألانصاؤطنسلمانيجبامروهو،الخطأمنيسلملاالنظررةهذه

واخضاعالسرقاتصسكلة،ءواستقصىالجزئيةبالعيوبواحدة(،مقولة"تكونانتستطيعزظريةانالا.به

ذلكوغيرالخطابفيالاجتماعيةاللياقةلقوانينالشعرظل،،فيو!ضويوا!صريالبدويالشعرتحتهايندرج

ناءايهبل،سدىالجهدمنكثيرابددتفيةامورمنوابنوالمتنبىوالبحنريتمامأب!بوشعرالعذريالشعر

يضرققولا،البصيرالناقدالؤرخبوعيكلهذلكلىبىركيحجرانلايستطيعالنطريةزلكمثلان-والمعريالرومي

العمل!ذاالىالنظرةثلاثيكاناذاالاالاتجاههذأفي4عماظكنعدأنالحقبلالعرمممااث!رامامالواسعالطربق

وتطورألنقديةالنظراتليؤرخبحيثينتظرهالذيالضخم،و،الثمولبهيرادالمجوا!بفضفاض"حكما"النظرية

ص-نتعبالتجماالخقاؤجةوالتياراتالز*نكلرءلىالذوق.والتحديدالصارمالتقييدبهيراد

درسى،أعربياالنقدتاريخيكونلاأوعندئذ،هذإنوراءأىاو!ظرز،الزاوبةهـزرهمنالنقدتاريخفهمنافاذا

قائسماتاريخايكونبلالنقدفيظهرتالتيالكتبلبعضنمنبدلا-ابرن،الضقدذلكفيوالتطبيقالنطربةجانبي

وردتلانهماطمستالتيال!ودابرازو!لىاكطور!اىوطررورةالنقدأثارهماالتيالمشكلاتتلك-نتنقصان

وض!،ررخالظذلكويكون،للنقدتخصصلمكتجافيفيبهـة-هاالكمااشيراناوة!رمنىنوربم،ل!اهـ!ال!4

.متكاصلةوهايرانعنأصحابهاعجزفكارلاهـجلورارداجد:التامهذا

حين-زجدانالشاذالنادرمنليس":كازتقالأقد

نفهماننا-موضوعهفيهءإؤلفعنهاعبرالتيالافكارزقارنوالاطلاعالصقافةضرورةعلىنقدكلفيحالالحا-ا

القولطهذاانوارى."نفسمهفهمممابأحسنالؤلفذلك.عرللشل

فيالقديمالنوردنظهرلكي،لفحافزايكونانيجبؤ-بوالصضع"ألطبعممثمكا"عندفةوالو"محاول-2

هـةمستمحاجةديفكارالاليختارفان،يدة-دماتمفهـو.السعريالابداع

.المتجددوالتقويمألنظراعادةالىؤ-يوالمضصمونمكلالمشجمطالعلاقةتحديدمحاولة-3

:رشطانط.والمعنىاللف!!شكلةصورة

اقيجنوان2البيا()2(91ه6ديدنهـ.)اص:الشهعرنقد(1)الهـبألاتب،هبيناًلنقديألتقديرفيالفصل-،

المصدر(()5:الثمرعيار(3)(47!ا)الندوبينشر03:323الاخيلأفيوالا!اه

خاعالام61)(بيولسندانثر)5،2بساتالمقا(5)4:6نفسى........

(8)117-.2:13نفهالمصهـدر(7)142-2:0،1:ارر4المؤويلرظانالزمنكلرعاىيهالنمدالحركهتاريحهم"مومن

الثمركتاب(9)أامينعثملتالدكتورتحهـقيق)67:الهعهدوماحصاعجاز-،منهايكبرفلاالنقدتيارفيالازدواجيةهذهالمؤرخ

!رزبفي:المو!ح(01).(عباساحسانترجمة)26:لارسطوطالشىو!ذه،الانحرالجاز-صبحسى،بعلى

!68.6-:ادلمومحهصاع1!12).392:نفسهالمصسدر(11).3ه8الختلفةالاجهزةبينالصراعحيويةعلىتدلالازدواجية

(15)0120:الشسعرعيار(،1).26:دقدامةدهثم!ر1نقد131)1!دالدارسرأىظ!أ.ال!قدذلكتوجهكانتالتبمب

.-6؟ا124:دثعر1عيارأ16).؟2:18قتيبةلابنالاخبارعيوتهناكاندائمايذكرانفعليهوالاخلاقالادببينيفصل

.أادح!عبدادد!نمحهيي.ط)؟3:4طبوفهيات(17)!ىرأىوادا.وثيقاربلابينهمايربطكانمضاداتيارا

عباساحسانالخرطومجامعة-اللفظاو-الشكلجازبالىصصلاالع،مالنقدىألتيار
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شىعنبىلمحليه!!هـا!مىاكا

لمحوعرر!عصبمم!!لا،-قي؟نن33لأ

لإضة-هـوجىودلا:اورولافيل!-ردد5!ح!اذصناص!!،ير:ورى،،بردإر،،ؤ،ثه،ؤص،.ر؟ونانالتقدءلىتكرهـنالضاسمن

،اانساز-ياعملو-ودلااذ.الاخرىالفنونبوصودالاؤ-يؤ!!.رور،لجي،ال-يالاخرىال!خونعنمستقلافنا

ألفنبفئلألاءطووى)إضق!دالرئشميةوالمادذ،مادتهورليتوىءاا،ليع:-لى،وطفب!)يمالافنعتاليطلالفئةهذهنطر

بدرسها.يعنىألتي.الاخرىافض!ةاالاعمالحساب

!اىإب-ح"اض،--""ا!ذصنا)-فد!إىربحرو"أ؟نو.نشون-!-م!أناسعنالرأي!فامثلصدربةقدو

-،دداوووأ.!ا)ورركرسا)-يوالعل!مافنونارونكثرءإىهذأاصحابنلموكل.الناقدبهمتماكلا-لضمرسىولاالفطنضة

الصإ-ومقبام.خصىدرانلي--حش،

دووس-ازعدماذاقسامهاوا!كربفهأو!احهـلهاىا)تخشلم!ألطمهقشالإدلي-يال-وودمارسالذيالموت.حما.تالنشماعرلرأيل

..!وفرر.ديثالحىالضقدفيهـعينازجاهشىيميعتبروالذي

ء-،ءوالىشا)تجاتالرواومكانوهل.مثلموألازسانبألجسمء-نواحوراصتحىد!اأنأظنلا)ا:ماز!،ءقا!هعلىورد

مستقلةكعلومونقوموتردهرتنموا-نوالفلكوالجيولو-ب(((11زفسهؤي!كلاليةونالنقدبىنيد!ىاناستطاعالنقد

اصجومااوالكيماويةالعناءصراوا):-،ز،ت!نخىاوعالمفي--،ءراليهـإوت!ةعنال-وتأسمذيوعيمنعضاولن

خ!مية؟الارالطبقاتاو،ات-عرواوالصر-اذالخقدفياليوتاراءمنوكثير01هذا

!--ذا.!ورهـفاانإو!-روبأوأ)فنالشور-وريىافنكانز!ل.!حادنقاشفعموهبى

االأحكمالجمهاغالشكقعلاؤححمى)-ورجيرآلمحهصمنعةاى.ااالاسها-ل،نامس!،خذلو--"القفداخلفينفحصملانواجبش،"نونرى

والنفضىية؟الوترلة.اًلموهـ-قيقيالالات-صووزليو-ير)محشطالي!كنمسالينبينالمطروحة
....و:الس!ؤالين

ؤ!أصماافىشليلاالفشبالابداعبمظاهراهـالنقد،جاارانليرو--دو،صوأم،از"بفو،زمء-شفلفنالنقدهل-أ

ء--نولاة-وتةا"ثباللغهالمضءرفن-ارتباطءنزوعيتهعل-ىبقيامهالاأوجودولالهحياةلاطفبليابناءيكونان

.البئءبءوادالريازةؤنارتيحا-وزح!يى،-،يحىه،فبتويورياىضجمماإلاخرىالفنونهاورنر

الذاتياستقلالهيشفيلا4بمادزالفنؤنرونؤنتبالضاران؟وتقييمها

.ألازسازيالفكريالنشاعا-وجوهمنخاصكوجا،وقب،رو*هـاتاليأمص-!تقلاالنقدأكأن:اينالحاايوعلى-2

بإ،معترفافنايثالر!اع!رافي،النقداء-جحلقدبزضدرأبراىي،ءملاالنقداعتباريمكن!لالاخرىللفنون

تبعدهالتبالضى،صةوتقاليدهدارلى"وهومقابيسها!ولهلهالشحتاًويرالتصواوالموسيقىاوعرالتىضثاراتعتبرما

ألابدأءىسةبالفنونكلإحقاكانحيثالقديموضعهعن؟العماراو

.الاضىرىبعخمشضمنمترارعطتانآلمسشلتينبانأعتبارناورغم

بالشالفنونعنإثاًاحىداضقدااستتىلملأأىعاىدل:لواكبروذلكعملتينصشفكازت،)وكمماهـ،لى:عالج!.،زضىاهالوجو

ار--تالتوواذءإىصى"-رفي،از"وغذاًءذص،دهايتضزر.للمبحثتسهيلا

دائرة5-ناضىرو!ماااىادائماير!-طرالفضياعملاهـ-ووبدالنقانيقالشأنليء؟ن.ألاوىضالشؤالىعلىجوابا

-ومكالوراالاخرىشاوموالعاووضوناافاقالىاءضوناهذه.الاحرىضالء:ونليازتماءوجودهورختفيشروراتا.تنتفي

ثاروالاجياوبواوالازتروعاومالنفمىىوعلمأوالمضطقليةاللفولص--"ىإوواالت-وررءنخالجاأنسانيامجتمعاتح!ورزافاذا

العلومواحياز،والتاريخماعالاجتوعلوموالم!"و)وجيار-ورتص؟،نفاي.ا)فنونهـنال-هاوماوألريازهإروالتصو

وروعاوهـاًتصعارفمنهماليستعيروالطبيعيةالرياء!يةإ؟المجتمعهذأمثلفيللنقد

طرقفهموالفنب"المادة.نرلميلعلىتص-كهاستقصاءوورر-،ئلؤترات-بالاالاكىأ،رهذاصخل!ي-جةالقضضعتوحين

،يهدؤالذيوا)تفردا)خجددالدأئم؟لطباك!،ونموينهاتكومخنارةمة،لات)):فنابهفي"النقد"!مة))عنلاليوتمقالمن)1(

ا):قد.الجهلىت،فيا(الاوبياًكقد))كابانظر91؟3خ)ع!!؟كعاعئهك!كر!35

تعطب3التيدالفتونالنقدعلاقةاننرىضفاننا،وليعد17-صنجم/وسف!وص!هع:لزاضضأترجمة-هايمن
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المدنيه.دجرمنذالانسانا!!رإص-تالمادذ!دهفهمعلكما،،تعجنالتيوالفنونهـأدته

ا!الذبا!طابرعا!ور+و.بر!!ا!بحالات!يحتىالشعوباحستلفدصتأ!ةروراوممتي!()وحبمجطاببوأجماذالحىكعلمعلمو"علامن

ولما،متلاا(وشىفيبنألمتععرأعنداتفنيأتلمقاعملإ"به!صفالذجمماب"ال؟--!ارلور-زير،ءوأليحالتكفركعإوممنهتشوررعإوفدهتر

هببو--،اضتط،فبةألاصثأطاهرةالهذهواصضجتفسيراعطاءء!ءجرت.......

ىا!وا،وور.-قىاك-صابئهـاعمحلىالقدرةدءرت.فيبياففسيرا"ورا""وء)مال:بفوطموا!ولو!،4الحيوليوألكيمياء

ىدوص"موبر!،مصبزرةوارواحبةولىوأك!راءار!انينمنا!بئارر!ال،وا!لارهوعش،ء-رهالءبالكازنتتضاول،علوممنوغيرها

الملهم.ونغه،ال!السحري--ط!ء!،-،وزتاإ؟ى.خاس-"دى،زلورومةخالىةزاوءنكل

104!-وادوا"ونالأا"إبىعى4الافد"،ءا!لاغريرقؤورهـكانوهكذاأؤ-!و-!ززصءروء)ى-،ةالحى:الطجي!صطأ)لمصدتأبرصعلصط

وزئي،-مشاءرهموبصلافا*لمرتهرصتنررالألهأموا)ت-*رء!والرقيالمول!،"قىتهـ،(ووصداصياذا

و/!جري).فيباتءنن4-3،للفييرت"!كانأ:،ألىسواءءلىورررصل"ات3أذامص،ولم!برءورراصثوإقأاةل"!س!أالا-رص4الواص،

3!!84\!ر.شاؤ.لهاالوصبرباتوكأت.ولار*-15أعانيالشاعرورانءنى

.)1(((هـت!اتا!و.ر،رعلىعازقاتا!مبا!!هيرح!ءن.الاوأ!ا--ؤألاءلىا!وابا!نش-?،!يت!محابردأعياعملا

شبطانا"*شاكلبلىشاءرلظلأن/!ةقدون3،نواؤقد،العربوكذلكات!،إ،"رءبمرذأر"ص---ورلؤنا:وردار،نزورر-ينؤتن

ء،ا!-!دكرواوفد،لىأنهءلىالى.روزيرلمفيالبئمنتابعااوااررزبئإطررقالي،نللملأعترافور!-طرلينزحبحالاخرىبالففون

هؤلاءأنإرورتقدونو!اهـكانوأ.طينواكبأدوأبعهذهمنالنتبرينالاجى،دذدرحبماتاءاكماا:لوغاوونالى،ذاللمشت!لمجنامام"فتوح

1(.عبؤ))ادصمهءوةصعوب/-ته*ون!زوأالمجنابظءمن35وفيرا)"وابمالذياخىلملأقا/الم!دعرالعملصوو-اروانمكنلىمالتحقيقو

ذلك"نوؤر/ب.الموضعذءكالىذمعبة!قيريذ"18النت!اعرمن؟تالوا.اإصجالاتمنورجى،ل!ايماؤيغهبرلالازمم!ازبالعقلءإىلايتعذر

فيوووجمطصأأصبهاردعربئ؟ى.،ا!ر"بيهلىواباللغاليتصضي؟،!اكبتض"كلنتينياوصعلهاؤ-صطالابدأعصرءثصطءنليتساءلونالذبنأنليجدوولكن

لمند-اًلقولويوازرومانالأءر.إقوقد"اءالعرصطفدماءانتردوودير-رز!سابرهـصتط"الابرداما"ءإءةصنيكتفوصطا)تصزهـلاعه)ياصنط

اغهب،اءالما!ى،اءظأهر11،دياماحااوراءماالىينغذالملهمالصضاعرثال--2---نؤبء)جادر-قىو-!الارروناز،ماصت:طصادة

ولةهـع!!.!الفوعكلت،055!ح"داللاتينيةيسمىالشاعروكانازاصررواليت--،ءإولىاز،م،افننأا)عولهـنخاصانوعاوانما

ات"الوحبى!أذ؟ررز"،عر؟نه8!أءتاك:بوصوروأاًذاوو!اكدبا)--ء-،تألا-رىالء-ونا)وانلينتهاركالنور!يالورءلكان

((.مبينانوؤرر3ذالاهوان،لم".بفولكبماوما!رازتعلمناهوء!))بةنتاعربر3ليالف!رط،تالنثطرونغبرح!،عنتمبز!،ال-يالاحرى

بنت-ر!وبل.مثا،ك!في-را!"سانهاءةة،د،ز:ا"م41ارنةءاعرسموا.3الروء!ااول:ونااوالاليداء-ةلي،اوو:ونتء-ض،زبررواكى

يلف!ازرياالبدبياتول"ولأناءندأ!يهانم،ا)زيارةوهذه...دةوزيا..

ا!زي1.41روناو4-/و!أرةيا!!وز!ز!4"الموز))ناوىهـلم!4ءلىا!ءرفىوء:-الو3ص:ةا،رر-،ررا:ورطةاهذهفيش!الخوا-!كن:،و

ورسمىعيررلىوللا./رلىانه!با!ز.إ،دةر!ذه.تنز/لمزتالا؟عله.ب!نزل.الفشونفيا،ليدأعصرو:ىزحددانعلجن،حتطهـ-جح

.أ؟(((اًاةكما!ع!قابروبر!ولىكما./-معمالاوزدرج.الجرو-للأتب،ارو:ونالاحاءعا!-،زور:ىلنونرن

رر،"!-مشاولارروء،ممنتهةعلما!:"ةاار"!سيراتهذهولكلا):خريرسمىالذياخشروااكمعرحشىألعجارةهذهتحت

.الاذ-ساز-"أ!ضف!حدودفيا)جم،ليةا!مماجمة.اصزنصط

اودلاطوناطامهالذيثاربما41ا*،ومااتاةة--ر9هدمنهـناًؤدجمآلؤ"1لاخرلىئق"اظاذالقدر!!الوو:ياالابداعاننعشوردانخاذلك

اتصعرا:ءجوير-+نر4جم،وريرتمنازت!عراءبرةةكبافلاطونانمنوبالرغم/ا\لاحىر.إتا)ىب"ا،حساصنرفصطوحراهـااجماكاءنجرالنص

ا)هـنىويإكل،لماد/قاأ؟"بء:بوريقة!لمحءجانب،ت"المحاكاةعلىالقائملى،لضطودإ-ألمو؟لإونأولي،لخغمأوبر،ل!احممةا"لشعبيرهذاأكان

ا!تمعرلاناخرىبرأفىومنالمضا!يأمالمعاداتقليراكونانلا/عدوالذي.بالانتكالاو

اؤسلي!م؟بالم!مع.،فرروماالا!واءو!خبرا؟فالعو4يرتافلاطوننظر!ياحىورجتةاءتأليوردربهنامزتص*وكرإتوتدانزرى!-ن

يرورت!دكانضه4وا.لمقالمطالض،)دإلجيالء-ورةاطلقمناولكانوانهءروتص-،،زظروصطوا)ث-ءر)أ-وورارور--مان"!،لعندم،

يدمتل؟ىا!دلانموهـهد!از*نظساأرلامثلا(،ىؤ؟لمةنهافيدكائناطمإىدعاجماليخيلاتقوامء!--و،لا.إشجىزأ،واحدعشحرءلىيرتكزأإفناكل!و

لمحا.ذلممحها)ذيالاسمىاجمالاخلمقاعادة.111((اًلجمالعنحمر

اقىطرؤطالمثاائي!اد*لاًد-15هـءة،ومعنإضنىان!ء،ولارد-!واء،4كرو"زثاً)-"،!علالذيالحداًلىللفنزلمح!.ردناؤيندهبانولبصئئا

الاعتبرلاعارةررح!ى!ين،بالاف،نا!..ء!اقاراكتطابولؤء4يرىوانار،)):3!اًءـؤا-5"بئا4ا"لىاؤنصع،لالجمطآيىمجانبرجاولتدما

!اء-لا3!لي،اأت-*راهـرارر!ؤ(طصول!.أ-صينخادءما!مالذبربئدأص!راءعلممينا-صبااللغاتوءل!الجمالىعلمان،اًلبصلاميعبيرالضوهلمالفئعلم

نالار*ترو!و.للط:-ءفىءت،كاتليانهالث-كرإمرؤصو!و.(بويط-قيا)ثصكطعهـهاالؤزةوؤلص+ة،البصلاميالتكهيرفلسفةان،ينقىضافر!!ينروتنا

قايرور-قدو!و.نالازسصطص-وربئؤي*لدخرلانو!هاذاؤيترلال13(إتا00)2("روا!

ماهمالىوهدا.و*خرج،!ها!:فء،ير!ايال!واطفوء،رفىطالىص-كرؤ-.ه--حشبما!ةزكزاتالمر!*،و"؟اةتكمااا،ثرؤجم!الجمالما!وو*!

اتأ،بى،ةجهطأالمعزوؤقىهـذ؟اواًا"وءرحبقيهدهاو-دةالقص!روهاًنبالقوللنا

وىالمرةعنه-عرعلىأذنأفى!لمو"؟:،ير!-،إصردأالفكرعاءلجانبدنالى.د!ت،ز-(ير-ءتطعأناًنب!يثالغنبىاًرودطرونالىةموهذاًاكلمفنالهذاوان

اللنىظجماابرتاءااوالى-؟إي؟لهت?رءلىوك!!ناجه،لاتح!.إدفيالططفي.لروو"لأسببلجماليةانفعالات

.اأص؟والا!،ة11واً+-زلىلأوأء!3قادص7،ءا!فىيش")صطؤصض*كأ،افيرزاونعر./فاروهالاتردإرفضبة،القصضيةهده

.137سء!الفرف:"جمةإااملالجملعلم":3روتحا.بندتو)11

ا!!.!لىإرىحوراال:"ب:أملخورياممر)1(جمةترمنتخباتمن.ا37!وراري(،لنثرادي":كروفثسهبش!دت!)2(

501ى!المر!صودالباب-خوريالفلعمر2(إ628لى2وكلاركلالين"الادبىالنظد"ء!اصطفبئ)ومشضصورةبةالانجليزلى1
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التوقيق،محأولاتهيايصافروريةولكن.نضالجوهرهاكلهيالتيديمحاوخاصةنلشعرالاردهطوطاليسيةبالنظرةالعربلنقادتاثرودد

"النزءهذهتحقيقفيا)نبيلالدوردكرنااًلذينونالمفكراكأادوقدنصد)ءكتابودي.الشكلياًلمعنصرعلىيعلقهاالتيبالاهميةيتعلق

دانرةهناكتكوناناًلفروريمنانفاعتقدوا.الجمالالىاتوميقيةالبلاغبصةالمدرسةالتقاءعلىكثيرةأمتلةجعفربنلقداًمة"اًلشعر

بعضفييقتفياذ،والنفسيةالكونيةالتناقضاتهذهداخلهافيتحلمنتعوهالذينوكلدقدامة،اليوناننالمعلماًقكاربعضمعالعربية

احساسذا،لحتميةوخاضعاحراواحدانفياًلانسانيكونانالاحيانجةالناحالاالمحتوىاليوممايسمىاو،المعنى!ييروالمالشعردارسي

والنشاط.الجمالدائرةهيالدائرةهذه.وفكرامادة،ادراكوذا.الشعريةالمصئامحةمنالتقنية

الاندفاعزحمبين،والوعيالملاوعيبينوالفكرالطنيعةبينيوفقالذيادرور-قىافيعميقةترجيعاتاحدتقدللجمالالافلاطوننالمفهومولكن

التمل،ادلىدرجةوفي،العبقريالفنانابداعهوالمتعقلوالتفكيروبداب-ةعشرالثامنالقرناواخرفيازدهرتاننياـلالمانيةالفلسفية

اللانفعي..عشرالتاسع

بنظرةنبط2تروهيوشيلنجوشيلروكانتهيجلنطريةهي5هذكماذاتهواًلجمالمجالان"كانت"الفيلسوفيؤكدانفبعد

افكادمعبدورهاتلتقياقيوافلوطينسنينوزاافكارعبرافلاطونوككائنمفكرككائنللانسانالطبيعةفهبهانعمةهوالجمالوجودانيعلن

سينا.ابنوخاصةاًلمسلميناًلفلاسفةالجماليشكل"كادتا)عندالجماليالمفهوموفي.السواءعلىشعورله

تجرإديةغيبيةبصورةبالبحثتكتفيالفلسفيةالافكارهذهولكن.والموضوعالمدركوا!واسطة،الغايرقيوالخاصالعامفيهينصهرلهنا

كثراتعنينالاولكنها.الطبيعةومنالفنانذهنمنالمجمالمكانطن!بماالم!العملانويؤكداجمالياالر!سبوجوديعرفشيلنجوجاء

الحياةنطاقفي،الفنيالإلرفيالكامنالجمالالصرارمهمفيالوحدةتتحققالجمالمعنىفيواًن.محدودةبصورةمحموداللايمثل

المتعددةالاجتماعيةالفئاتمعالمتشابكةاًلفنانعلافةوفي،الواقمية.والموضوعاًلذاتبين

مخنلففيالجمالمعانيبتوضيحاللاحقينالباحثينمنكثرعنيوقد،زرا!-اك!ه!العلياالافكار،المثلىاًلازماظمف!ودالىنتينجويعود

عدي!دةنقديةعدارسفقاتعديدةزوايامنمنطلقينالابداعيةالغنونرجيالخطالتعبيروهو،الجمالا!ثلىاالافكارهذهومن.افلاطونعند

والفنيةالادبيةالمدارستحملهاكانتالتياًلمفاهيمولتهـءملتوضح،الابديةالمحدودةنجبراكونيةا،قةالحقب!والذيالجمال.لمقالمطللكمال

المتعاقبة.إسمحوالذي.الاشياءلكلوالجوهرالبدايةهوالجمال.باللهاننصلة

عصرنا،منمفكرينبعضآراءعنبلمحةهناالمقاملضيق،وسنكتفيحادالاهو،السهالؤكرةرؤيةالىيرتفعانالكاملوعيرالمتناهيللانسان

اتفسروسعوامجملهافيالجماللقضيةمختلفةزوايامنعرضوااللامتناوو-بانحاداي،والحدسركالم!بين،والفكوالعدضبين

الفني.لملاثرالفعاليةواسبابالفنيالخلقعمليماتاوالاعلىالنمطيجسدانوالفلسفةالفنشيلنجنطروفي،بالمناهي

الطبيعةوببن،ونفوسناالطبيعةبينان)1(برفسونويعتقد.الجمالؤكرة/جسدامنواقةالحقيفكرةالفلسفةؤتجسدالفكرة

ا&اديةالممجموعةبالنسبةكثيفحجاب:حجابيرئسدل،وذاتناالذيالفنيالجمالعن((الجمالعلم"كتابهفيفيتحدتهيجلاما

والش!اعر.للفنانبالنسنةوشفافرفيقحجابولكنهالناسمن.الفكر"منو.!ت"ت.رواررالفنيالجمال"،للجمالالوحيدانىكليعتبره

دقطهومنهانسمعهومانراهفماالاشياءالىنستمعاوننظروعئدمانشاطولكنه،عمليازشاطاولالعباليسالفنجمالهيجلزطروفي

فحواسنا.سلوكئافيكأضواءلتستخدمهاحواسناتقتطعهامختاراتيحملهاوانالفكرحقائقاوالال"!عنيعبرانومهمت4.وحرجدي

والكاثاتالاشياءوفردية.للواقععملياتبسيطاالايعطينالاووعيناولكنهنوالإالفلىمةمعالمهمةهذهميوينمشرك.والادراكللفمفابلة

هدهنميزاًنماديامصلحتنامنيكوناًلتيالحالاتباستثناءعنا.نعربمحسوسةبصورة"العلى"ءنيعبربانهالنشاطبنهذينعنيتميز

نقصرنحن،الحالاتاكثروفي.بذاتهاالاشياءنرىلامنحن.الفردية.والاحاسيسالحواسمنويقربه

وحمه!تدلوالكلمات.عليهانلصقهاالتيالعناوينقراءةعلىانفسئاتوفببقوئدواتاولىكوسانطتقومالتيالجميلةالائارالفكروينتع

وطيفتهالاالشيءمنتلحظلافالكلمة.الانواععلىالساحقةاكثريتهابىبةوالحاثئاهيالواؤعاو،اطبيعةابين،والفكرالمحسوسالخارجبين

عنمشكلةتخفيانو.نودوانفسشابينه.نتدخلوهبم.عاديةاًلاكثر.العاقلالفكرفياللامتناهية

وحياتهاذوا.نهاعناالهـلماتتحجبها،اداًخليةاالحالاتوحى.اعينناوهـ-.والفكرالاحساسبينجسراووسطاذنالفنفي،لوالجم

لحالتناالمخارجيالمظهرمنندركلافنحن.وجوهرها،الفربدةالغببهيالتعميممتناقضينبينيجمعوهو.والشكلالمتوىبينتليف

الجانبهذا.عواطفنامناللاشخصيالجانبؤقطنفينحن،النفسية.الوافعيوالتفرد

الظروففي،دائمايبدوكما،دائمةبصورةاًلكلامرسخهالذيالشائعيوصلوالتي"الفنيللجمالالمحسوسةالعناصرانهيجلويعتقد

بالقرديالحسعادةعلينايغربوهكذا.الئاسلجميعبالنسبةذاتها،ف!!تكوي!نهفياساسيةليست"وا!معالبصرحاشيبواسطةاليها

بديلاالكلاميقيمهاالتيوالرموزالتعميماتبينننتقلقنحن.افرديةوا!ؤيرقعالفنيفالاثر.الظاهـرالسطجغيرفيهلات!كل،الواقعفي

العواطف.الاشبءعنالمضايى،والفكرالمباشرالمحسوسبين"الوسطفي"،الطربقمنتصف

اكثرفكونكبفتعرفنفوسااًلطنيعةتنصبلآخرحينومن.مادياوجودايعدلمولكنه،خالصاف!راليىهو

للر؟بةا&كرالصورةفييتجلىطبيعياانفصالا،اًلحبهب!اةمنانفصالااح-وسابربئرالفن:التالية؟لعبارةهذامفهومههيجلو!للخص

فنانكليتوجهوعادة.اًلفنانبننفوسهيتلك.وانت!فكبرواًلسماع"الفكروي!حسس

،."ثه،كلأزا!لا"6ءه)4!3ى15ىخ88أغ15،1س!4ل!في88ئه*"اه"ةيس!،85"،34.!ا
إبيلانخاصاستعدادوللفنانحواسهمنفقطواحدعبرالفننحو

اًلاشياءفحياة.لذاتهاًلشيءيعيلانأي،للنتمكلوالشكلللوناللوندؤ-الجمالقض!بةعالجواالذينافي،فصزيائيينكلان،والخلاصة

فشيئاوشيئا.والوانهاافئمكالهاعبرللفنلانتبدىاك!هيالداخليةكعملمية،توقبمبقكاداة،وسطىكدائرةالجمالمجالاًعباراًلىصارواً

والاوناًلشكلىسلفيةعنيلهيناهو.اكناادرفيالحياةهذهرهرسهوحاو)واءهـنبعدهمجاءومنكرينا"فهؤلاءذهنشغلفالذي.تناسق

الخارجيةالرموزلاف2وتحت.والواقعبينئاحاجزاتقفالتي.تصادمالتيوالتناؤضماتالتضاداتوجود،هووالانساناًلكونفهم

الذياكقليديوالتيرالشائعةالفكرةوخلف،الانفعالمنوالظاهرةبرينالطبيعةداخلفي،تضاد،والطبيعةالفكربينتضاد:داخلهمافي

.......6!ذنجسدتوكلماالحياةاستيقطتكلما.نت!حركالتيواًلحريةالفرورة

-0.1الصدحهعلىالسمه-اًلمفكرير-نالاحياءهؤلاءتد،وتضاد.؟كهكهرتت!عكائناتفياًدحياة

الفلسفتم!خبة-باريس-الضحك:ليرغسونهنري(1).اًلواعبىوالعقلالعهءاءالرغبةبين،النصنيوالاددارالحسيالادراًكبين

.ةالعاصرالحتاةتختمرففيهاضرورية،الفللأسفةهؤلاءمفاهيمفي،والتضادات
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.نهوي،.رقولهليسما،الألوؤطالكلامفي،مفردكلعلىوبد!افتها

الاقلفعلى،العالمعلىفدرتنايكنلمان،الشعريةالاعمالهذه!لابداسبهبةاًوأ!ملبةالنقد

به.احسماسنا

اءا0و-16الصفحةعلىالمنشورتتمة- لشعر""بيناًلناسيفرضهالذيلثناقضالشائعةلاخطاص

باستعماله،الشفافةقشرتهتحتالوافعيخبيءفالكلام."الواقع"5!ححيوكاو!ه!!ممميمممم!

وراءهنبصرلناويسمحعمقهللكلامؤيعيداشعرااما.الىلوف

النفعي.مخططهافيالاعادةلنعيسهانكنلممالتيالواقعيةال!قائق.ببلغوااناخوور(قنانوى)يستطيع،قرديةنفسيةحالةيظهـر

الوافع.علىاكبروسلطاناالكونعلىيحدلاسلطاناالشعريرملكوبدلكعلىوببحملونا.المحتومجو!وهافيالؤ.بدةوالصفةالحقيقيالانغمال

،بزىفماعاليةعقلاليلآص!ة،-لافةعمليةككل،ايضا/ملكوبذلكهـنشيئابانفسنانرىاىعلىيجبر،يناهملفسهبالمجهودنقوما!

منالاليس"واقعيةلا"ومن"عقلانيةلا"منالشصالىالكللأميكنلمباشياءالينايوحوناوفيحدثوننا.همراوهالذي

اعلى،عقلانهعلىالشعرت!ش/دلمكنالع!!علىلل.الهراءلا!.فاب!دابعدخرون3(فنانون)وين!ب.عنهايعبرلانمعداادنوؤء

....م.اعم-اقفي،ثبرهامنتنتظركانتخفيةاوتارلتحربكيدفعونناؤهم

ة!ألنتعويحل!امماتى،المنطقىخاصةلولملاشئاءىيرحهـلمهاللمعرلعقليسومقااوشعرا،ن!تاوتصسو.يرااكان،للفنمهمةلاوهكذا.كيانئا

.....2والم!لمعليهاالمءواصعوالتعميماتالنفعيةالرموزيطردانالاموسيقى

فيفعدخلعقللخافىلثرتىلتيهدتحسحبلفنهاوانتبملمكمنانهـألفولجرفهذألامفىءلوجهوجهايضعنافىلأق.عناالواقعيطردشيءوكل.اجتماعيا،بها

عالممنلنا./ستضرجالشعر،عذراءالألموؤطالكلاميركهاالتيالكون!!اولص.المواقعمباث!رةاكنرر؟يةفقطهوالفن.الواقعمع

؟اصف*بةاللموضعاتالظهرادارةالادراكفيالصفاء
الاعلىا!ثصكلادن،هطيف،انه.اكنجددادا/مةمباهجالبكارةابدي

."لملمعرفة،وا)وعيالاحساسفيومرفييةعفوية"لانفعية"دصمنانه

مثاليةدائماسمي"اوهدا،الحياةفىمعيتة"ماديةلا"و

هوانىصهر)):رقول!!مافابريمعمولنييهتييريهناويلتقيسوءعلمىرقومالة!فيوالمثاليةالوافع!بةبينالتضادانيرىوبرعسون

والمخلوفاتالاشياءيسعينظرهمافيفالشاعر."الثولدحالةفيكلامالمايةرقومبئما،العملحقلؤيالوافعيةتقومنظرهففي.تفاهم

والبحرفطنهلهمايقوللهللالاش!لاجمإعندشم!ميمهـكر!لمعمودي!ميهاليبحلظاببمالصاهـيمالاتصاللخةصاىنست!عفقطالمثاليةالحياةفعبر.الروحفي

كونيأوأاهـرأةكونياو!لحراكن:ا!حرةأوالمرهةاو.اـلواـقع

..اًلا00..0.1:.اكظدةالىجوانبهابعضفيتعودللفنالبرغسونيةالنظرةهذء
لتعميدكعمللهيهشبهوظيدتهالكلأميستعبيدوهكدا".ه

جلإيد.منيولدانالعالىحيرركلوئنهيدواثعرانل!حرسس!اءمدف!-ا!لمحبما،افوبكانت!اوالالهامللشعرالبداًئيه

واا!"ة،غيهجمةوقوىال!سببنوسيطاالفئاناوالشاعرتعتر
إصفكانالتيهسةالم!ةالهـلماتالادهانالىتبيدالنظرةهذه..

ررغسونولكن.الغناءاوالموسيقىاوالشعرلسانهعلىتلقيشياطبن
المشعرير--ةلميةالعم.لكشفهالذيالممحريا!الم)1(شيليالشاء

اللهنجر،الخالقاسميستحقمنليس":تاسوقولىعلىمصدؤاته-طفياجعلهـ-ات!.الطبيعةالموراوالشببامناوالالهةاستبدل

."والشامروفيالاثجاءدؤيةفيخارقةبقوىلتزودءمختارفر،دكانسانالفئان

....شا..اًلقوةمن؟وعاكأالذغعلىيضفيوبرغسون.للنالسالر؟يهنقل

نومن!"لرلا"لرمزيةبمعلبمطليريلمدول!سهلنيببهللمدلمفكرسمةهؤلادلىلا(ىوشبلي)علىىالمرنكزاًلعامالفلسنياتجاهمنتمحدوهدهونظرته.الواًعية

لمالتبالواقعيةالمدرسةمع،الوءوءبعضفبى،الاكقاءعن،نميربوجودوالحبةاولبيعهفيالتطورصركأتفسببرتحاولارخيالغائية

مادكس:كارلرائدهالسانعلىالصر!جعنتردرتكنفيةتالكائئدؤععلىوتشرفالطبيعةمنتنبثقمدركةمنظمةقوة

/مكئالةرحدرجاتمندرجةأسمى،المعانيفيبمعنىهوالفن"-اوخروجوفرد/"وولمجباوتعقيداكم*اًك!راشكالنحوالطويلسبرها

ا،زر،نخاقىعنالساورةدرجتهفييعبروالفن.لنفسمهالانس!انيهبهانالقلمسولى.بمهااتيهيالحركههذء.واتماثلوالسكونالماديهمن

.!؟("بذاتهذاته.الخلافىللتطوراًلاولالمحرك.لعتبرهوالذي"الحىالزخم"الفرنسبم

روح،المدرلةلهذهادطريينالمخططينأصد،منرير!دووءـلافانئ-،ءشوقلآوديئاء.لآلىراًعةمنالطريةهذهبهتزخرماورغم

الفن":ماركسفيةمنثطلقايقولتدماوفاببريمولنييهآراءغات!-ابهايئكرالذيا!طالفحصامامتصمدلاانهائعتقد

وما.خلاصانه(ذهنياهضماممنوهكرشعةمناكثريعني)فرحبه"رؤ&ه!ماافئاناعئهالخلاؤةا!هبةلعصرومحاولتهاالشديردة

يصرضيزالوماعرضلقد.حدودهامنالبشريةالكائناتيخلصبزالافرعنالئظرصار!ة(الحيالزخماسمتعت)والغريزةالطبيعة

-الجمالءلممكأ،بمن!"ا!دوات،النماذج:،نالافعوراسمى.يلابداعيةوالموهبةالجمابىالحسىتكوبنفيالاجتماعيةائعوامل

.(.7؟صالذياـجديدابالكمسبالاعترالىمنومنعلاالتحفظهذاولكن

!نالالمارفكرينصمن!خانوفالماركسي/قيشبوكأدكاكفردطابععلى*هتمامتركيزهالىالبرغسونيةالنظرةحدعلىجاء

:يقولحينوالجمالالفنقضيةعالجواالذينوالفرنسيين31!فىكأاللغهبعكسللالئساءاهـةاللغةتعطيهااًلتىالبكرواًلمعاني

نجتكلالذيا!اما!شيءفرديةصورةفييضعانالفنان!لى!!!اهـ-"رموزاالا،مبتذ)ةمبتورةجزئيةصوداالافنهاتعطيلاالتي

."لاثرهالاساس.الناسبينومشتركة

بار/سالفرنمسيالئص.الاجتياعيةوالحياةالفن:ببيخانوف)اًلغرنسيالاديباًفكارمنهاوتتحلأسبلالنظرةهذهمنولريب

.(216ص.اًللغطةبينبفر!!عئدمهـه؟ا*!3الا8!س+كا!8مولينيهتيبرى

الةتانيعرفعئممالوفيفرهنري،الناحيئهذهمن،ايضاومثله:)اً(فيقول"لعاديةواًللغةاًلشعرية

ت-؟ت3-العرعندفلع:3!2!4)!ول:شيلى(1)الفر.!-!الئصيبالخاصةبوسائله.بوحبماناًلشعروظبفةانبما"

ص"الادببىالنقد":وكلاركالين!بفىفمقاطعانظر.ا؟!االاساًلوشية!ابةاًلشدريةاًلاعمالتبدو،مسمىشيءكلفي

.0314العالممن،الصربحالكللأمعلىلستعصىما!تث!الىبفنئاولناقعالية

ترجمحة.فيفرلو2لهنري"الجيمللعلم"كتابفيوردت(2)جابى!اردأرالةرنحيالثمرالىمدصا!:مولنيهفى(1)

.016صغيتانؤ!مححمد.3691
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الكتاباترعضباورتكناء،لن!ري1البحثلغةعلىالصفاتهذهوتنطبقعدادبسة.ب!سياد-"انيكائن!و،الفنفيالخهـالق،الفنان":بقوله

كما،النقدلغةففي.الفنيلنثر1قئةفيتدخلانيمكن(لتيالمنقديةالذاتهـذهوتحقيقذاتهمنانطوىمافرملحةاساسيةوبحاجة

لجميعبالنسبةنلسهاالمعانياًلواسهةالمفرداتنىملعلميةلنةطلفي)!ا)قهعنالامرهذااييهنتلئهوالانان"عوذتوكهفيمحسوسشيءفي

المعانياللاليربمبهينولكما،"الاستعمالية"المعاننتحملانها،اًلقراءلابالونانيتعللهناوالامر".والعملالتضالرجلوعنوالمهيلسولى

ونقلنقديبحثتلخيصالممكنمنوكذلك.الاستماليرسهاالتيمنوجهالىالالحاحمنبشي+يشيراًلتعريفوهذا.اًطلاقابالفن

الاقرترجمةويمكن.موتصرةاوتاريبيوبصورةالقراءالىمحتواهالعامالنموفياًلقيخصيةلفرديتهالت!!اًلدعامةالى:الغنانوجوء

ويمتها.اقكرتكفمتاندوناخرعبالىلوةمنانلمهئه0)1("و؟لىضارةلملمجتمع

هنافيمةفان.المحاولاطههكهجميجعلىليستمصيالفنيالا!دراماعلى،الفنابىالجماليالموئهوذهعالجواالذينجميجيتللودكذا

لايمطنبحيها،يدملهالندهوالتقردوالوجدانجبةالفههتةبطابئهرمنالافرموإهوع،الاعهياءلطبعالنفبعةادتبارعلىواتجاهاتوقميولقومختلض

محاولةوولبازبلهاومندعهربشةفيورهوقماكاملااًلااليهينظران.الفنيالابهاععناصرمناساسينعئصرالفردلبالطابج،الفنانادتماكه

محتواءلنالمحهـاولةوكل،معاهلةانهايعتلدباجقهاءمنرجزءلابمهاللوورهزالمرت3وهي.اللنيةالعمليةصلبفيهي،الفنيالعملفىردية

الاولالمبرروتفامهعليهتقضيمختللةوصورباهانالاواًخرجبشابير.الفريمهوالطابعوللاصالة

ذاتمنالفنيالاثرنبثاق1تعنيوالاص،لة.الاصالة:واقيمتهلوجودهتمابةالاجالواقعيةمدرسةانصارانالىالاشادةضرووةمعهذا

والأندفاعاتالعواطفعنمباشراتعبيراوظهورهمباشرةبصودةالفنانالخلقفيالفرديالعئصراهميةعلىيمرون،الماركسبونرأسهـموملى

هـننانولةكاانرهيةبسموصت"حمتماالتصاااوالملتهصاةتمهمةا"إرينيةوالظاًلاجتماعيةالنروهلبردرسالعنايةضرورةاًلىلينتوواًالفني

هوماينالولان.اًخرجلغةالىنقلهاًوالفنيالعملتلطيئهالمتعنرالعلافاتاثروهباصةيعالجهاالتياللنيهةوللمادةاللنانلشخسالمكونة

اًاستحيلورنولطنالانىاًلاثرعئاصراصدالاليسوالمحتوج،محتواهأالفنيالاكاج-كلوينفي،مامحصرفي،مامجشمجفيالسائدةالانتاجية

الاصيل.اًلمتفردوميسمهركلبخهنقلهللف--روؤ!الفوفي"الابئيةمنوغيرهاالغنيةلأثارتعبيروحتمية

العلمياًلجثالنظهـمنت!ربالتيا-ماتاهذهكلمع،دلكومع.سفليكبناءاسال!هافيتقومالتيوالاقتصاديةالاجتماعية

دا!رةعن3،ملااستبعادااضقدياالعملاست!بعادالىلانميلفانناالمجم(لالفكودقيالمفاهبمكلختلففيواسعة51اًلجولةهدهبعدوالان

.الابداياً،نتاج:نتساروانعلينالزامااصبج،اًعيةالابوللعملية

سممر-ممسحس!وروناةاواًلطلاسكةاجمجالنلالخاصالعالاقبوخاالنياًلنفدعلافةما

لدئأزم-ارالممارفبالامكانهد؟الاخرىوالفنونواوو!بالثمعريللنتاجافرادهعلى

ز؟كد.انأوسعنفيهل،بالاقلاو؟العالمهذانطادفيالنقدادخال

2676."7"+سصرباشالملحساحبماالسيلىبناليماالذ،-ناونروناةظ!،ا!بأتوالسمالملامجيحملالنة!يالعملان
.؟الجميلةاًللنوبهعجالفيادخلوهه(التيالابدابمتطالاعمالعلىدقرنا

اع!ووم!-ائممثدتجكه!بصسابؤصهلمكالتإجممهفهـأء!صبكهىلمحعمصعرضممش!ابئرهمضلو(اءيةالار!لفنون1عن-!قلقنالنقدانبحلثنامستهلنيتلنالقد
.-..سهن-!اتالهأةفيهكايسعهبوانا)ددهبئورنكاندتد.نمالوهاالهي

-".ال!هـ"لةالمفشواتالممبزةرراعيةالالير،لعمليةاكقدبعلاقةالبحثلهورا

اقصلحفلمليئةلىلبإدوولةعوص!-!لمإصكاالاثر."حأكل1!!نوعرختلفذطسعةكلنر،را!طوفهعمالحاتاسالس!و مس*لممهقههدلاامأ"ر،!الأمىا!طلى،سملنرلههدهمىكا!الهمدماهـصعلال

---.واماليههالفنى

.شيخص/لةالنقدلةالائاراكثرءلمىعامجحلةنيظرةق،ت.و!ا"لاولصحيحهذا

!ئ!هراضصالط

ص2مهطهئنطه؟ر؟قأءاملهقياالإر-،ثنط،ثمييوثلاوندبانالاساادعلىتهسملالممىوفهة

.االقنيالي!لجئىة1دمييدرفهمملاكثر

المهطاى.اررسلسلطلىالإعههممادرامةالملميهةالابماثلثهحادكنالنقد

،لقاءمخئةلةغاياتهوهمماطد-"فيلانهالذأءجةالمجهةعلىيربكزحش

دار4مببههماالومافنبممسادرالدطيو)،خمهه!-ةالةديةالأعمافنعلىالضدء

!.دان-دن،الدلاراتدلطانيابدمىوطهاسةالهعولزر!براًلحهدينةالمددسسةتقنق

الط،ليصيم*اضناءلحىإدتقالمئيهلنةالملدم،تقدسهالتيالمططياتاعهمادعلى

..،!ع.."2صنخليروإحك،مهئل،ئهسمهلسقيررادعصااًسدقهالهضاًلدكدبةالأبحهاثطلىاًلطلهى
-5لإ./.-*.؟3.الدنسهر،داًلهحهليلالنمسطلمةثاصةالملدم!ببطض

)"؟+":.لقم.."-اهاىتااننتص!مللائمقههائىاوقمماوجاصننمارلتومسماوحساد4

ا).-،راحمجموعدىالعلوئث4لعار".)2(سرفيوسبيوسإمول

."معادلةتارلاوبمهلمئهالفليوجدالتى

الحشامسالةل!رحتستء!مالتىوالجملاًلصاداتأنفيلك.بعنيوهو

!.ا.حمه؟!/4.)ءاهـهليهاب،لامكاز!أقهرججكةومن.السمامعينأوالكراًءلجميكبالنسبوذاتهبالمعئى

.نهلى!بململأ!/.+كا".01"ي!نفراًندونذاكهاالجملةداخلفيأحوىبمفرداتالمفرداتاستبدي

!.!+.،لمبم!ه/؟!(!كأ(*!م"ى!!؟؟الجمى-لالستبدالا)علميةا(لمغةفي،بلامكانوكذلد،اثصودالمعئى

،؟،!ته+!ء.بالم؟لا:3..+1لم،نر!.زونم،3!.7.0فىى،مطلةابرائيةووةللمبررا!انوبهـلملأ،ئفسهالمعئىلأعطاءباىرج

لم.+!ءألم.إ./!./!.في/2:أا.أقي.!/./-:ءلمني..،ء./!!.اًلناطت،جه-جقبلمناتعاملافيمفبولهاًنهاأل،العلميةاًئلفة

.4!!-!ح+.!برلمبر.!!

الدأطايشم"1لممنمتاسهئهأبههجأدنببب6"قث-الشماقلععه:فيهفدلدهندفن)1(

..!3ص31!ا-العلومالتة*88،!88هأ-هـ*:2 سردهيوسبيوس()
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على-مفيدرراردكلودابى+ولوج!العالمادخهلهاذياالتجريرجياًلمنهجبهـ-اروخصلفهوالاخرىا)ف!ونعنءسصضقلاا)ضقدكاناذاانهقك،ة،؟ضا

إفسيولوجي!ا.ا.مئهصنعالذيالخثباوبالحجرا)تمثالاتصال

أز،كادهصاتوانتحعار!.6(وجوتيهنتجملر(تمسر!منالكتيركانوكماعناءر!!منالكثيرالاحرىالفنونمشاركةضروكةالىير؟ديالامروهدا

هـنوء.*امي!م!زملائهـم.نعاليمفيتضطربكانصالتيالفلسفيةللافهـار.تكونهاوكلخاطرو!مومها

ثسرالتإسعالقرنورارايةعثرالثامنالقرناواخرفيالمازياؤلاسفةؤبمالاالعلميالبحثنطا!فيلايقعانه.كلهعلماليسفالئقد

دوسنتويرفكيمثل،الروسالروائيينقصصصمنالكثيرفينجدكذلكدائرةفياوقوعانحويتجهاويقعاصرجانبفيولمكنه،منهجانب

ماعيةالاجشوالةررةيةللافهـارعميقةأصداءوتورغيهفوجوركيكوفوتنسيالت!خومعلىتقعالتنالانساليةالنثإطاتاحدهوالنقد.الفنيالخلق

.الق!بصريالح*"تحتالروسيالم!معفيتعصفكانتا!"!والعلمهكةمنكلمنيستعيرهذاًمركزهبحكمو!و.والفنا!ملمبمينا)قائ!ة

كأا-ر)5ا"يروا.إعنرؤب!شحده"هااررءداعلمياالجوءعتفاءلمنوهلثسلذلكفيمثلمه.الاخرالجانببهاليغذيعئاصرهبعضاًلجانبين

سحداملا!؟فنيقىلمةمحاوتبدوانالاتينا(وفامار3رالاخوان"و"والعقاب.الجمالوعإمالفلسفة

وفياير"للروالاطارخاقىفيإ:اقتمحناأإضةسوعلمالجنائياولمامعطبات

.و!لزحناءتروؤ!اطراؤطءلى،ةاتبزاأنوآز*دوبءورةخاء،،اش/ث"-.الرولمم-ةالمعرقةءكأسمباتمنا!نيرادءضفادالئقدارالواءمحومن

وز*،)!مهجوير!*هسىءصوبينالوتةقىا!هـللاؤةاإتذيرالى!ءرجةلتقييمالعلممعطياتالىوالفلال!مةابىاحثونلجماالعء-وراقدمومئد

الئاتنيءارئفسعلممعطياتبينوكذلك،الجماجممااإضفسعلمفي"،ونج"لفهـ!ياضيةالمرالارقمتمعطشإا)دارلىولىاورمت!ارالقدمفه:!.الةن

بة....بةالذ!-نبينالاكت!فاءهرراتجلىوقد.المولص-يشىواإث*ريالايرقاعاسرار

الةلمما!ة-هةان!وهذاو!لالانى!طلاهمدضلليءهلمن!،نتصاهاؤولتيللذكر"ورثرءبةوا!والميةاًلسصعراًرالاوكوالعروص!كلةاحمدبنال!لميلفيوالفنياًلعلمي

...............النقدإةللدراساتاًلرئيسيلآالمضطلقاتاحدىكالتاتياالدراسةهذه

اثلهلمهكانببقلمنظم-وصهـةجونو!بىالاس!مصبما!مهاذص!ربمتهالهبميؤرو:لمغاولملا!اظةالاذمانيةعرفننهاياًانرالكبرىالصلميةللوثبةكانوؤ!.العوبعئدللشعر

(!ا*:-رااوادي"..اؤء.ص!بعضحوؤكب،(!الغضبدعناة"روايةفيولمولد،والطبيعيةالبيولوجيةاعلومافيوخا?ةالماصيينالقرلينفي

تاات-اصبةءنالفريرررةوالملاحظاتاًلدقيظ"هـومات!المخ...اكبموادوا!!الادبيالنقدامدقداً!ماعيةوغيراجضماعيةجديدةعلوم

مدا)ق-راررخل!عاعنالالاتصدرمم،الالةبتركيدؤ،"!روءنادء-ولرنواللغويةافراًساتاالىبالاضافةهداً.لاينضبوللاتآصاءللبحث

وار-هـمالا!قىتهجي!دفيملحميانف-االقصصهذهيعطيو"ماءمما!"ؤي"لىواغئ!ااغض-ةاالىرةةاؤا!وسعتالةيالمقادنةوالادبيةواإترهشة

.الحديرثعصرز،فيالرفيورصتوىمعيرةفق،النالىداحياةفيواثرهما.بمثلهإنيةالأفلاعهدنطاق

عكساغراءاتومنا&لمميةالحركةوصيمنيةلتواإبمالشعراءوحت!:ائثوالهـذاًذهئضااًا!،بتبادراًنلابدوا،ن

.اشعادهمفيالغنيةواغوارهاومناءـجهار"وزها؟وصدهاإضقيدلص-بمنهوالعلميةا*،رفاهذها)ىاللجوءوهـل

اهـ-ىفئ-بران.حسب:!ولىءن،يىةا-ريااش!راءمنءاقلثاهنكرروانلاتفءبموادالتكنيكيوالرقيالعلهلآالحركة"قتستمهـالفئونالم

اكلاسيقىء"ة،ءاالى4لاغو.إقي4الجمالبةجللألعلىيرجمعؤاليريءثلتاعر؟لهالاحدو*واًةبعوء.و!؟تو?رضاتمللااها

الا.ضبإطوامةاهرواإةوادطام!انيكلزرصعرهؤىوربدفانضب.إءدتةاا)ىذ!"تالتجم!هىإر"هـووال!ا)ثعرفىب-ةورياإ-5االمهـرورصةولعل

للأنبةال!ةا)صهماتلى3وركاهكأ،وا)ء"جارةاثءكلاؤيالاؤ"!ادوكلا!اطفيؤ*الئا.احدإنةااعاوما"*ط"اتمنالادهـ""حاءزوووالاوزواه!دافىارء!

ةر!صدةءداما)ةون"لل3روىاةءردةا-،تضالرياولمبلضةتد،راةىاا،برداممجالتو!ءيمؤكا،ا)ـك!ىأ"تادطءز،ز*تءر-5الذيالمفضهـلااها

.ا)طه،يرلمةالفكرا-ءأ)ةانوصههحكازتبةالفكرل!ءاة1ءناعماؤوالىيةكواب!إدالىوال!ىاًلشعري

الذ.بر-نالادءط،طي!ينلاراًءخهلافا،الك!الاء-إ"!ذهملاوردزااننا،1!.ةرالس"تءررقىنكاةد9.او،دةدونوملآوءكلر.الوقت!زراًاليء!ملمة

وان*رؤةالممود-ءإة3إحدرر!اعلىؤورطهلادعتمدنفء"الةنان،3رناهـمدص-9ءاًلىوالذه:"كألآا:فااعم"قمناق*،المجهولتحهـلاني9ا)ةفل

ءإ-ىاوكأاإلاواءالحءاةغ(هـاتؤآهـؤيلأتجريءالفنالارداععورببئاجزاًءلم)،والىباءن19عقلناالى؟داءاز!،ز،جهواروور*ة5،،1الكلمة

داإ*ءظ"ماراخراإ:شعاطاوان،ا&طقيالادداًكوالمضظما!عقلهاءت!الىرواير"ءدر.االفن3"اريربيمؤلماءايطلام2!ؤة3ءقيووكازتلت،،اءارالا!

.4اكءكلرلىالممادةص!ه،يرد"ريالذصاهـامؤتء"ااًل*ش،المجوولةو؟الكنور31"ثءة*هااًلءىوالاصداءبالاعوار

انالانساصلملام.زئ!كا.تانو،ا"ضونارانقادالاءلإلانةمهتض،جنببزازض،اء،رتىانراإ":ظي!ااءادةوتاإكتف؟علىاورائمةااووج!اضوبااًاثءريالارداع

الم"وابىبرةاءمل"اتاعنا/ض،تع"ر،ء،ن!-"جملةؤيالمخبوءةاشواقهو.اًلاصاذةوؤءمت14اً)ممشقىدهاوصوإ-؟ثطاهرافى*!.ب؟ء

اض،ردولا.اإنقطيواإ"سإسلالواعيالم*قيلرة*لىاتئاد-"قيماسكةاكألاؤ-ء(م(دءبمءحاو)نر،5،فىور،و!هـ!لآالف)اءركقىا"ما،-"ربر()"كأفاإ؟قت

،خزر؟ر-رص-بالمصطق)115ائجمااروا)4يرشراديااإثصاقلي،لح،دنفكرانر!لآوا)نإةع9الموضالازارمماورآإبةا،تناص"نااًلروضةوع!.راًلخفكأ

ياكا،!اؤفورزلمقها3ودءاوار!،-ووتوبرءولةتو/ووها"هااثخاصة-ل.ياا)-رءأراء؟لمء-يموهـكذا.عالف!!اًلننت"!.،،الصةاوللاداء

ق-ا)خ!إ*ملتلمزمالمواعيةادصيقىاالطإقة"ن؟ماضرىؤهـهالم"ةءارع،بماللارزة-وكحركتين،اللأوء،،دءو"بن3لا3/للموعكدعو"برغردلمقيوواًلفا

ورا،ءصواتليالا،تخبرةمنوكمءةلم*رةطاقاتمن؟موكذاك.الفني.اوشىاهـتموىالىليا!لاوعر،

ا!-ضظ"مءلمىقدرةمنوءم،"خهاكلمنتصهدرانيرمكناتياماوتةالمتالمظ"رهـذاثدالفنيةقىوال?لمهقيالكل3ةاًلء!ليبمر،فاعلاةالقفولا

الازع-امنوع"جردةليصورةليمرف!اوور?قيا!لهؤلفظزمواونرصولىرا!هجهودهكلاستندداًاءدبثةا)*صورعلاقةيرورة"رالذياز"،9ال3فالفلأ

ءمينة.لحظ،تفيصحهضةالاتعزفلفتامنتنبثمقالظنيا!،دلآاننظاًتركف:اواًلفكهـ،البناءداًئرة،!ياًلعلمم"قىواًلا!*ا!2الحقائؤ،وضم

ا)--ىزمملان؟زمبلالمسائلووذهكللحللادكفيوصدهالحدلعيهـ)صل!"هـ*ول*5اوو"هول؟!*الطبيعيةالمدرسةزطظهاكالتإصع11ةاًلاهـهشالى

ابداعه.احظاتت!،عقلهثنا؟ؤبا*ئروؤكأاالوابمبةاًاقوىكلجاز:4اًلآه-ةوياًلعلميةاولر)قةتبنيعلىف.،واو*ععض،سهعالظاًاقرر،ف!،

المقواعدقىوخاصا&ظممنالصارمةللقواعديخصءالذيالشاعروكذلكه!دهرعماءبعضعئد،ال!لومنحداالا/حم!اهوورازإغ؟!!الهـراءاو!ى

الادراًكمنالذخيرةهـذهءفلالىير-تاجالعربيالشعرديالعروضبهيةس،اوا."و.-ةاًل!مجمالقصة":زولاس515لمااًادعوة3د119.المدرسة

الاسرارالىوالفنانبنالشعراءدربانهايعمدالتكبما،الاحلاموصتىالحيارةاًاـروو؟،!د!لانزرلكاور؟إو!و:!ا!"ادولم5بر-.ءأادب!ءوضإء

ة؟السارةالواعيةالحياةمنالبقاياقيهادرىانامكنامناليس،الكونية

ؤالابهـاع؟اثواعيةالمقليةالقوىإتفتتالنتاجاللاوعبىاعت!بارإ.كنالاط89*ش،!ول*ول"8ه!**!لأ*+5:ا)خجرلبيةأروأر"ا:زو،اسجبل11(

وج!اشيءل3قبلولكنالحلممنصرباؤقيطيى!والغنيالشعري.!ا2باريى
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الطاصرر"فهوصورن!هـيلاواخارجيااًل!المتكوينفيلدخللعناصر.مهق511ا!واعياكت:4ومن،أليقظةمن

ولكنءكلماتأووف!ذالهخلالمنالرؤريئأبمماوخطوطا!وانبشكلإةاغ!داان4!ردا)فيخباعالابدا!رةء!اكةلىا!ت*ورادلاوءورقادن

اهـ-ائلا،نمإءانترفىاادرور*يعالبمالرن،نانهوالصنيعكنبينالؤرقوا!ءجمة!قيدرهاطواإؤ،ة-فىوإلمميحة4اًلاًلتظوةءنواسعمضزونالى،جبرجه

هـ-!الرؤريئاي،اما)مالهذاالمنانشرةغيرالرؤ!"الايصيوراًلناورر!اوغيزولدلم!لواً،لىض-ء،جوالاررإلاد-نركأراءوا!ةوواءلولائلاررمننضدامءاى

.السواءعلىالناكدونفساًلفناننفسخلال.المنط!يةاوسازلامن

انفنيةوالاصا!كأإؤربربىاا)فرديالطابع/نجكرانيستطليعالذيومنأ!--ط3.:راا"ضانا"غبرقى3،زتءلماوعميقابز،فالمحؤىكاىوكلما

انجاحظ،اتارمثلاثاراهـاء،اتقدياالعمقفيالابداءهـشموبالتالياصدبرء-لأكالمءكأوىت!اًنكطيشفيولا،العقايةالوسائلهدهاتءدام

اك--!الاغ،نيمنمقاطعوبعض،الاثيروابنالمعتزوابن،!جمبةوابن!ياشمولواوا،ورتهرارومةالد،5ول!:ص!المفنياًلاثرا(قيمةممىالالى

لكتابنااكفيديةاكتاباتابعضواراء،الشمعراءكقيبمقيهايتعرصتض(ولا!،نيته،ءصكأالاجالواؤع-كأادر!-"اأؤ*،راهـم،بئ.ؤ:دووووض،.تيقديره

الفصول))وا(المرءصودالباب))فيالفاخوريعمرأمثالمنالمعاصرينبر!-د.تا!-ب،ا)!لافى،%ؤيأضشابكواالغضطدمدىاءتوىافطتورران

ومارون،ا"زنيوابراهبم،((الغربال))فينعيمةوميخائيل"الاربعة.عنهاإء-رباضاقيكأه،ءالاجالحاجاتوعمقهن،،

ينص-وطه؟"واقزامجه،درة"و"ومجترونمجددون"ديعبودء-؟!الىفىسهالاخوا)ؤ"ونا!نرط"قا"2ءاأزبحكم،للناؤدلاردوبرالمقابل

عملياتبين"لقواهنهتعاننستطيعكيف.((الاربع،ءحديت))دي3-ون"،ا؟ربالىضةدي41ءهوبإ؟ونأنبرو"وة*وع""ادتهسهادريرثء*ل

كلتحملاكيالاتاروهدهالفنيوالنثراثعرنعزوهاا!تكبالابداعو)*-ء!،لذضياالادهـاععمإجماتكا،1قزتما!قيءوالسهيماالقيمة"واطنمن

وشدغ!هموعمق،علموءزارغوثقا!ةخيالسعةمنالابرداعهذاسماتارنرلنئدءالاتر/5انعل"4يرتوبرب،الؤضيالضتاجتقبيماكاؤديستطيع

وغرابةلفتةوطرا!ةحدبرتحلاوغمنوأحيانا،حىوسلامةحساسيةبرءورلانهبالاوأطالن،ؤد"،مةؤان،ير*ادلهابم،اوالفنانبهامراتيا

الهتونمجالءنأكقدنبعداننهتطيع!بهبؤ.ساخرغأوؤءهةروحوألاؤء-،ر،لهء-!الاصنت!حنه،ا،لوزهظة(غةوالمأ(ضاش"اوسائلداالمة،رىء

ينزلون.أزف،موالفنانيناكصعراءفيهونرىالاعصرمنوليس،داعية4الا-يا!.سربرض،،زرعض،!يرئزعواناور:ياالاثرعضهارورالءيوا!ت?ورأت

والؤتفىاكصعر؟وارائهـممذاهـبهـمعنبهايداقعوناكقدحومةارسءأ؟؟،رؤطالمءغإوالر،ورإءورهيه(تانط،قالىايعهدهاالؤض،ناهتذاها

ننهصهاوا!س!رقيوالطراوفئصارر*-ةوالحمهنفسهازخموانفسهليالرهـاء!شمرة-انا!،ؤإداءلىلى.إ--"وو،ا*ن،اء،ىىاج!يمماقهامن4والمدرآ

عف-قىنمفيأنهضثظعكهف.الاخرىالفه-فئآلارهمفينجدطاكيا)*،هـآؤبالغوءىعلطالقدرة(دير*لم./*لطلمأذا،هـدهلتحويرلابع!لمبة

و!،زدتوريظنوتبنبوؤءسانتمثلم!رقينناوديرنن!دعنالابداعا*ه،ىاء:،،از!ضقارةسبوا!اللاواء-ةكأا!واءالاءو(كفي،وا)ور،طفيالذهـمي

منو!،نينلىضه*رأءاكقديةالاتاروءنضاردزديرضوايفورامبسونووايمررصلقى.!قيوما؟ؤنبللاثرا!ت-لميليبر*هلمه،الناؤداًناخروبمعنى.ال"صي

ورر-(رت-ردوإلانوادجإروقاليريوبورليروكولرلمدجشيليامثالأ!طض-،!يرزرهبق:ء:هـ!،معاكنافجاهفيولكئافنانالرحلةءماثلة

.اليوت.س0تواًراجونو!هـ،لليالاررةوأإ*رلىةالكاهات!ئياخزونةارءورهاومنإهـواطفواالاشباء"ن

ي!4ذارداخلوباك،!دءورةءنيتخلىشاعروأيفئاناي،وبعدءا-،،يرضؤ-"الذيا!تافي!يوا!طابع،ا!رديا!"كهءدالىبهااضصلالمعام

اًولهـو\)فنانن6القول/!حالاا،بداعيعملهاحطاتمنلحطةكل؟بعهاءفوحدهالؤض،ق"،قمنلى:دوالذيالخاءطابالعالماًا:اؤدإعود

التياًمتاد*4الإ?ذجمبةواواكهذيبالتنقيحعملياتأليست؟لاتارهناقدير*ءبىا):،ؤدان؟العاماًدراكهـمنطاقوؤي،وا)-.،"مينافيراءاولهامت

،،ذالإحدلمحيهبمااه!برللجماثارهيسلمانقبلوالشاعرالمفنانبهاي!مرؤ،!ضةلملى.صدبردة3ء-غ:قوليجد.:دمنضانازفامعاخلمق،المةضك!لىللأتربتحىيىلمه

قىاللفويرردآه،((الذاتبمالنقد"أو،النقدبمماالعملمنخاصةصوروجوهعدغمنيرءهلىوهو.معكوسةبه*ورغولكنارداعبمعملادنهو

إفنية،اه؟زار1ؤيهازتجوهرالبىاًلعملياتهدهأليست؟السياسية.فنيصنعل3ؤبمانجدهالذيهضلالاهافكدياالطابع

قبىف؟الابداعيالعملمنلايتجزاجزءااكدريجيتكونهاأثناءوتتصفى!ةنجبئا!؟ار*رراو:،الذياًلفردياممالابعامصىهنازوضجانودودنا

لايعدوالذياكقديالعملءنالابداعيةالصمةهدهننفيانادنبرسهحؤردبربئاننرىاز:،.فنياثرإكلاساىهـكممجزكعنهصرتوؤرهعلىيرض!فقون

نفسهالفنانبقلم،يشابههالماأوالعملياتلهذهلمتابياتسجيلالميمونانوالازذء،،تالاقتكل.اءب،!تمراليالمت!حويلعملمباتءجموعتص!الذنيالانمر

النقديرة؟العملضاتبهذهمختصشحصبقلماونظرزغؤيالؤضبماؤالأحسهإهر.اؤضانازفي-!ؤنبالاشب،ءهذهتحدثهاالتي

المتداو(!الشمعريتراًثناؤبتدخلألم،هشاالعربيعالمنافيونحئ"أز!"بينعادك!تقوماًلىنر،،والحجبالحدودار.نفاعمننوعاالاليسى

مثلقولمنزر"،ر.بةرصورغوردتنقببةأحكام،الكتبوفي5الشفاعلىاءؤء!اًاخإرصب"اءدوداترشحمنزوعانه.الخاهجيوالعالمالؤضان

واناك،سىلحهـيعء:دولازر"ريالمحتوىانعلىيدلالذكبترةأمإكلاا"أر"كزاتهذاولاندماجالضارجيمالماللدخولاحهاوانفهالفنان

((ردمءتمناكصعراءنحادرهل":اًلاداءطريقةفييقومالابداعا)ت،5ءر"ضدء!ه،3،الؤهاننفسؤباخليةاداالجبإغتيارؤكبهرهوعناه

فبمااكورلبدية/فةالطرمنلمحيهيرسضرالذيلواهرأبيؤولمثلومناًلاءتإتقىماهءت،1اهـضهـعتطهخلإياكلفيالجمسمبرنجمنلواالتيالغذائية

:الاحبابوتذكربابىكاءالشعري،للاكالاستؤإلاتر.ؤدخا"ااتياالجد!دغاليضةطبيعقيمنواصاداشهخاوتصبح

أوردكاصهراءءناوررأءلىواشربطهدالىتطربولاليلىدكردعخلالمنالأالضإرجكمابم9العايرعكسىولاوؤ*رهالفناننفسجزتاالفني

تبر3وبتث.*ركا!فن-قيوالاثارالنددبربئالاثاراننعقدؤاننااـخلأه-ةواالء،امءن?ورغسليالؤ-كبماالصلضتبم.الفنانهواًلذيالانسانيالفرد

الءهـهسان??ا3ان!،ذا.الوجوهمنكنيرفيونشلمفالمواسهعمن."منا!((خء""ةالتتالىضجرقي"هر،قالمع*ا):قيادماير"ء.ء"خلالء!اًلا

الاءمالاء"ر،بوغ!اواءباالعقلوانالفنهةالاعمالاكثرقبىيغلبالفضيةالازارؤرو?"!يؤ،و.بالناؤدي!حلقؤيماالحالهبوهذه

ا"امةااله-ورةهـذءانزء(رانتا1،،والبحتالممهرفةآوهـائلا!نقدير"،ءرا،دها!*ترزر"رويرءضحوان1،سارر--ةتاصروو،يرةهكلانالالايرممهفظبع

ليسهتالفنيوالمج،لاكقديالمجالبين!اصلاصدا.لهسمعانتحاولا!ءني89")ولثاور؟"نهـ!لاسأ!؟889الذهنياً!تءوإلعملمباتلجميع

منديرد411ن؟9!انعببناا!ور-جبرمنولبهر.(توالثا!وسهوح"دائموؤيرء-ورو!ءن،الفنا!نهرفيءالىغتمالتيوا!تةثلوالءفاروت

كمالاليدأءيودط،؟ء4الؤضيالعملظتبهوللىصذطلكأك!ااكةديةاًلاذار.4بء-ير.ؤوزؤثذوص-هـإد،-ت"وت"وزقىالت،"دلمزاجوؤقامش*لمفةانجاهإت

لىهالمهاالعإهجةوالابراتالن!!برشاركأة:جةااتالت!ءبىمنالعد.بردنجدار9الاخ!ذه)ء!عاز"كاررهـاا)ضاؤ!ر/ت-قيمنالة!الانرارءصورةوتحرج

ناا)"ءروؤاتلى-ء،ولاًلذيالحديرطهرانشانهمندلككل؟العمامةتبدوانها.اك،ؤدنفهردمءهوعهاتشصكلاًلضجمماواًللا!ايمةالواءيةةالنفم!

ؤ-!ي،ا):واصبلي"ة!من،النقدبىدخال.،-ممجوانالمجا)ينبينتصعهآ،زتا!ذين!"4ر،للمقدرارتء-ء!بة4و!تجربةاًلةردليقى4لروإتتعببرا

الابداعية.الاءم،لمجال.اًلفئانتجربةءننعبيرا

س!مدءيىؤر.برهـ،اصعبلجديدتنطيماي،خلقءملباتتهمينالحاكوفي
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بر+!؟بخ!!تهـلا؟.!"-!-!يرطد!بزثلا-س4.-4444صءلألىعلا،--!كها

خء-،-لا.!قي؟:.-ء-د-لإ--،يخ!!----كا--صء

-،-!؟-؟!-،

.جم--خ--."زر.:

!-.دلالىدببنرر-!ئمد--ء--

03-!خ!:بر.-ءرلرل

يز-!ستي!:برىيزلاة----ءخ---!لا-!نربركئي!!-ع

يزفيئر!!لإ:3!ء--.ةفي-د--فيقي*3خدبزد!!!!--

"ء!لإ-؟بإ؟مح!حح!ئم!خالإنر--بنإلأوفي-!!-؟!!ترئن!3نر"-!-م!مفر!رلثىلرمموص!!إ

وغيرهمقتبجمةوارنرشيقوابنطبأطجاوالمنالجرجازيونش،حزوصيشولوازسسيب،حرب،هلإبهلساي

ففنأومعرالنتصناء"فيرحدثهاا)زرينالورربالكش،بصناًلاتجهبهلاهنواهضالفدلىبرخههنمن

اتثنممنش،-التهب"المسهبالمحاهبلاتهت،كتم."ورقبيرء"اًإصجاحلحهب،وفيالع!يرواختلاج

ح!تىكيمزهاللهشدايرنمربص-الي-شضاءإحشنزتناكجالي،تهبلى،حإ،شجللائيشجلاهب

علىشالمتتلمثايتعشهلجكلاكرهاشدي-،ردهنشرنتفشهاجرا)1--رو-ء---!هيزواأزذهصهمء-دصلمزوو--يفيإسمترو،لنا

.فضاصطبتيهصههبيرثننجفرهبيدءحبأ)تصمسفبالت-اجرلصء،هي-3ت--م،ليداهضويرداهضهنزف!يالىب،هضهآتتووذك!ف/؟3هصا!هضال

يترغلربناهصلافن---،"ت"ءإىاكرات!زراأنهصيرهأهـ-رو---شأرهأبيفافاصهنشب،،ءاىشونمشغبهشتتص)؟-هش

أوردهااكيالاطر،تبعضوحتى.ال=،زرنالاور-ظ"بورضا؟ألرر،ح!زريخفةوفيالوث،حهذارقةفيلا!كلدو-ضى

"هلشؤيالكربالملزمالاثناععن،صرفلياتهاوبهسشلااهع،صسصا)تفسالابشارأههصشما،اسم-إل-بايضفذاذرااور،

يرحمشصأل!يرضثإافل!زرهالاقهيألأمحاى.ء،هنالال!اء-"إوررؤي!أص--اضهضلازفمهطأء--درودهلأفمهضا)ى،ز"فذالنالاتاهصال،زره

الورظيمالاز-،نياكراثهشصاًء،ىإتهبهصماصحىءثاا)ف،رهلم*هبكلهصبال--!رووزرابريرؤهضهصهم؟الاهفأب!زرهؤ-ثبعن

المقصودازعا،ال!ورمنصمورةلىةليأشأزررصنأ،!إي!لاو؟فيأترك!ماسهعءاىلهوحو

حدودهبتعيينضوءجامويمماتقواتالشر!ليتقودوالالابهذهء-.!هـ،دن،ت-راو،اقي،1)صوص،ص-الةالا!هوو!

هدهحولتحومالض!المختلفةال،،لاتور!درد،ارورو!ةش!--ئي.فتي،عملأيز-ذوق،وعنده،ال--وررنتزروق

تفصيسشبمهبضعهثناولشص.5ح-شنر!،كافنألي،ال-شصوداهمسل-هبؤأازسصحالنالتالنهنذلافهصنصاشؤتسهصفاضثصا

فيالص!حةمدىلبيانالشراثهذادؤ،زفتويإووولا.عل-هاالملأص،بةالورريض-"

رشتطبحالقارىءانغير.حقيق!"ءلىأ-كاروت،ازطب،ق.....

الىبتتثلثجافلفاما،اراتنالنا-"بنف!ذلزتسنبرزوكلقساتجنر--بوالارهمما.ءصازلمهالاصمسم--اتمهصكالنوربما

و"عظ!مهـاذكرز،.وو،التيررمماءالاءمحاثألاا)رؤجابللتنلحفاتاهضل.و.هص"حالموهيا.هنر3ززرالنإعالضشسالفكريرختارحهص

كتبذلثضفيسراء،وا)خاصة4العاص31فياثتؤفنصب--وشأتءتسفمذواهتألم-"ولهنهووزرالن،الاهصلىخطثب.ننازصفطوالت

برثلهصانوأما،العردضامتزللءيتصوكتهصالكربىبتؤتصتنلء-صصاز،تضير--حفيهتثبنتالمصص!زرالشحى)-ة"،متا)تجبمااحى،هصلاتا

شكتل!!نكصراتناودتالؤصةالهص-5اهنرأررماتاإعظبألىاحى--رلىفكرير"صهـهبدتاشبيرنضوفيبلط،والنقدالادب

يشإتأر"أمثالن"ن،ا-ثاالتحىو)لمنشاوأيخربالتألفاتإزنا.بر-ةا)ترالتف-هبلتسصل---هصواهيلجقاوالاإ--كص"؟الني

النفدؤبالجماليةلىالالى"و،اجوزز؟-""لصحتطيور،الإلي،لعهلاءحب،ليور!ت-تخ!را)تيصرامطأرونأفلاطونفكتابات

اسماعيثل.الهبرهمهزل)دكترر((اعرمكماا!-ان-*ووأزهصهصرر-سا.بوالورولفيالمار)"!-ثنالعظاءالروسيما..

.....!هـع،الهبمعررهنصش!عندص،ء!!ته!تشأتيألتهصاالنمسيهل)صال"

ليفإالشأثتر،نتطبعألاتجنز-مم!-ت!نالربنالسمتانليول،11اجه!ور"او،ب،،لفاز*صؤمنكشيرؤي"خن،ثر!ا)كشابات

جصهمازاحفيمصمخالف:يلإخشصوايحش"النفىالالسسهعهبوصوفيم"ورحش--زركجبور--إشأشوكش،بات.حهعخى،-،،اش"نليشأ))و

الازبما:ا)ت!وءلى؟هنأرر--تجوزوردلى،،روءفثتؤ-"،زف-صتصفيفيالمأساةزأز-ر

.انلتصمصواعنبهنلا-"علفياس-لاو1،مورص-واشاووفىالنءراالت-ور-4نعهمسسو((ررميس!الكان"

صعلىالاعتمادتقثضيهكصىلعلىأوأتخلداعاإخأصقاا-ثازجاا،ازرهـا-ءور،تهوالشصرالءحضيل،)تأل-فماك-اصشمثناءأع-نشفالمت

واالسجديسأصنلي-حصبلاالعابهمدنب،عاتالانت،هض-،ت3ال،،3!فع،افصص"شرافيرز-مشووكسيتصبكهص(ا)لتثل

المضبوطة.المنفماهدةرعزرإك.أ(ال---السه"؟يو"أكصورر"في51،كل-،مازاة

هامفحفيفةفيتتشعؤأفانها!الاوأىإسهشااعنفأهـ.،أءوو--،ل،،يم؟فنلاو!شراتمك)صتطيهصشللرننضجخشنورثطكش،فات

شاحهتثل4درألىنعدفلا-معلرص،تناتبودفي-از:،و!ائيهـرو،أحص،كأفيكلسشضبةصفمةسصاشلاتءلىتت!اشننلااًزهباراش

الففيوقالتزر-كةلعطكاصا"حممورةاءطاءكلحاولةفيزتركزلمت،ت،روءلى،ذلكمعلكت!،،بصهدددنحناًلزريفوعإوا

و،عمللهاتهيىءالضيالنفسيةاكللالعو--ثن5للت-ورر.المحأولات!ذهمثللاقاء"ويالس!رقالطرالىوزوصجهات

نهايتها.حتىالضذوقعمليةؤبالاولىاللحظةمتذ،فيجهاالور-،هـرءجدكتار،تعاىيقالأنيمكنالقولهذاومثل
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ؤورترحا)تي،اولالحىفلولاخنارتسمتالشيالالص--ا"ل3ؤل--ثصعددأالحكمهذاًمنربى-تثتصمانا-ورتلااجىازوربما

المث،!د،طاورةالتجرمحكءلىللملأختبارولالابحتحةبصالا(مش!ا-"ب!اقباسالاا"ؤحاث3ر-را.لى-4درصثلصاولات11من

.إلمضبو!ةوبرورتلى"الادبريداتور-اء-ولأ)1ؤبرزشت-،ردزودرا!سة

الور-ياتزروقالعءاقيرجياًلخصااًلت-كل.وحصفيمكنولاتالحصا!زرهؤ،نذاكوورع.الخه-ياتحىل-لاؤلة،ته

11)-رو-ر.خالةؤت--!ازون،ول!رخدور،ز-دأز!همالفيرووجزاو!عؤااندونء:"،ز-!شثأتباال!-ورذصن"ا-لم!زول-ربهـأمث،1،مال

ادراىمتداد51صع.ن!شدزم،صصهاأوقراءتهاوأبدأتظء-ة5خطوات.زحشطواز،،حى-ثصنرو-ه،.زور-رب/تحورقيها

؟ولوص-،تصنلادرالى1ذأل!ص،معا-ةالمتتالاصزاز"ااتلمحصلي:ثرز؟-ءيولا،ال-ذوقا-ظاتكلورظموصفطن-ث

از!!س"ر.الورص-دذصنب،زت!ازبتنت،بواخيرا،هـتافة!ذارتملكخ"،،ا!،لم!ثدونلحىظاتليصص-عءنمؤ؟؟قىءابرة

لمجه-و!لاالدؤةدلائلصنءلااجمجهيبدوصارغمأ)وصور!!فاكض-رءلىاءت!اد!،ؤيرت!ثلخط-رزور!لىن5تعازبالفضل

ور-ةالحقبصنالظ،وورالجزءرر-وىإحصورلا،اها3ا-ور-قي"او-عأالثءن%-،زعةالؤ.كارالا،صنؤ)-لوا)ورظرمصاصأورلامن

-زأءالاصاصا.لىىب-لء،ررل؟لنفسهعنإكنت-ءطالذيالعاء-ئياىص-:ط-ا-مصألى،لاص،متثبتلاالتبجمكو)وجيالس

ز،حى--ةؤهن.برورده،ؤ!4!-افيه،فةتدا!رةال!صما!-ر.-ةالحدث

خبرةلا-هـربم""صنال،،اتء-ليءكنلالرظمالتتوبردابىدالي"،!ذهبكلحى-،و)تت،نتوردمانليخاراالالص--،ب5لهزر

(1االت،-ؤ"!ترةمصنلاتصصحهاأونصاوربى،الصذوق،تالورءا-لإقارى?نصتكاكل)4حورذاعطاء5:،،فوالهد

ود.ر:،ص-زروصدانفيجوازمصمنؤليهاص،بكلالعامأ:ء--(ءبا?ا:-!ب--هاف-ءا)تت--جبكولىت-صارتدخصلا-بارو--فيالن

حىقاز-قأول-ظ،ت..مصى-ورهاالفترةؤصهانءإصم.ءمناج!لهذهير!ن،تقدأثناءا)قارىءيراحصظ-فهـووالءضيالتذوق

أؤ--لازه،ولوكذلكاغفالهارءكنلااخرىجيةاشلص--؟وإ-اولاتاءلىؤا-لصص!أءىدرنا!،باالونالا-؟،مانا!-اواة

!ذد،ات،:شافترةن4ةسلمورث-رهـ
،قفالخصلدىالتكأ،فيالاطاهـ4ئقالحمنالل"خضولاىءتا،صتدشال؟زاك!يرء!الاعتراؤطولي-نليجتت،تروللاالسابقة

هـلىيةتقويهأحكاملاهـداًرامضسائعةالاور-تورزراداًتك"الاررأزور-نر--ت""!--ولولا"ا.رجاريةصاتمن

الت"---!ؤترةز-جقانقيقتانالحى!،"،ن.الفشجةلالاءطال!-،ل-ةزلالم-طكلن!دداررصتضارذوأ!عهـ،،الس!ات

.......زت---ذأنت"-احالتنا-)ولاصنءهـدواؤتراح،البحث
.:طوربالم!ا،-رالمنإ"زاومنوبالزمنالمضظوريهوزاصناءولصص

ازخق)ت-اؤاذا.التذوقلخصجرةا)-ورجقيةالجداير،تءن!ذاًول--مت-ا-جرير-ياالا-تجاركمعمونض-ور،،-،شفروهـضها

9!زت-ورلاؤ"!ذدأضذوقأا-برة-وريةالحقا):هاير"رءديردا)ى!*!بهه*4،****يههبر***بر***********!ه***كل!***ء*-*ء
رلمه

ذ)كليوو-د.زه-دبرلةالقحمضصعاىالاطلاعمنصن،ازت،1حىال:
*....... ،متوردددأصللعوز-عاتم!سودوتطولقدالزصنن5!تره"

":ركأ-اصر"ررء

فت-ء-هارووص-ةتسهجةاالورنشرةهذهءاصمنطا)قانويمكنضاء..

...كا
توب-كلنصىمالاله!ذاص-صع!رين"اللاحقالا"ر"!ترة*هـنال-از-ةاط-ورلمهأ.

...*

ناالى،4لل::حىالللأحق"الاثارفصمالتحرلصىألنمسى?لم
*...........

--رةإحر-سءت!-،يكنتفالتىالمختراءةالانسمحةلهذد؟رصرءهـسوا.

صصه.اووملا-راهـء،رحد
صى*

ورمصعا،5ز-طورط،نى-ع(ننستطجحالاساسىهذاوعلصم" مم!صمصما

ليس.
تجما:الاالنحوءاصىوقالتذ؟.

ء-لى-ةهليتقوأح!كاملاصمدارالتمائعةألاستعدأدأتكبمسالصزرثارايرغهمانرريردصنل3إوررأهلإبرهـاتك-اب

الء:ية!الا?،اص"

اصثىذوقلدى،ؤمصالثقاًلاطار؟تألصس

..*ط!

؟!

كر

)تفسيالبضثا"مىلمصلمء/.01ئم.س
؟ع،

لمه
القصصصدةادراكلملأ

*..

اًدرير-!4له-،جلاًادكهورزربره"

**
اللاحق.ثرالا"*ء **

سصالمر1اى4صءىالقارلىءهمهألالىتصنىىالخخىطمط-هذا*صص.
.........ا?امىاءاءص

ازجاهفيا-حةا-اا-كلةالحقالى.زهـديرر-،بقةحقجقةكلانء،جصرل!ى!لرصصوص!

أدرالى"!-،اورفيصمحيحارصسسونقدفهذا،الاسهم*

2-ةخلافى-عرؤيالفنيالتذوتعاىهغابحثيئلسأقحر(811***!ه***،ك!**"**!ه***كإ*****8*************،**،ء
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سيقىالووابهاءالمسسارحفيفةالمعروصاتالشكلتلكاتباعفكب-"ولكن،"اًللاحقالاتر"الىلىؤسيأذ"ألقصبدة

فيو،اهـصتارارتفاعقبيلالمكانوتهدئةإلازواراطفاءامن-لالافعلىأو!حيح!بهبر-ةالحامزكل!إوماتناحىدود

تمالموسيقىمنقطعةبعزفالفترةووزرهيط-إونإلممرحالاط،ر))و((اًلاهـ-صداداتا)تصازعة))!د،اةفيوامتععتر

حيلةالىيعمدونليقىالموبهوفيو،إ،إتفلصدافاتبالدسددنتان)ت،لمت:وريالتبؤلالردودذلكوغلى."فبئالثقا

هـنفترةبعدالفرقةفيالاولألعازمسيدحلاذتاخرىالانس!حم--،6اضاروردماز،+ألت-ط!يط-ل،زراؤههنلفيبها

اًلفرقة.قائديدخلاخرىلحظاتوبعد،الستارر!عاتجاهوان،ا-زروقأخصرةتحق!قفيتمهمالتبإحضضلووةا

الحفلاتهذهعاىفيونالممتربهايحتفخلىصوافسعاتووذهصنزسعجةةالاههذوراخلهازصءبااضرتيمسلعلىيدلالاسهم

الرحسيدألىألتهيؤمنبهباسلاودرأفمافةتضهنلاز،،الترز-بءلىلي---ررلاز"كما،لل!تذوفتال:فسيالبهبان

.المكانهذأاًاىقادمكلباز!همايىا)فيوتايتظ.ء!-ياتجاهفيا)تذوقخبرةزحليىاردز،زكحناذاالمنطقي

علىتنطويفهىالتهبؤهذهحالةطبيعةعناما-عأزهاًكبال!ورذعرخسفيالبدءأتعهدفسو

تنطوينجدهاناحيةفمن،ليجابباخرواسلبيجانبهـ-،نترة،--قالزريالضفسميالتهبؤلحظةء:دعرض!ها

ترتبوهـ.،مبالترةالسسابقةالخجرأت،تاربطيءتبددءإى.القارندءوعاىعلبأيسمرفهذا،القحميدةعلىاطلاعنما

ال!بىنشاهـألجهازمستوىفيتغيراتمنعليهاادراكءإىرقةال-طاللحظاتأوضحالإحظة!زرهكازترر!ا

عندما.التغيراتلهذهوجزهشرحمن!ضابد.ولا.الرفييانذلك.ؤ!للخلاصضاراقإهاوأذهن)1فحهـاأو،القححبهـة

يتندانبدلاالنشاهـفانههذاكانياأصعينمالنت-لماطازجدأاندر-وزوو-حانليتدر."،ونر!زجدأأنليخدرالحذوقذخبر

وفمي،المركزيالعحمبيالجهازفيمالمنثقةاأثارةا)ىال-،إ*-ةفيالا-ظ"ز؟ونرتنهاالم!-،دؤةسمبيلغءكماشعر

نفسهالوقتهذافيآلإتارذ!ذهتش!لهـؤيهالذياوقتادا!صععدائياوودي-دي!ثفيمندهـجينس-هانشسذ

عمليةألعصبيالجهازمنالمنطقة؟فمرفي.نتولدتبدأ،رراكأ----،ةهعادلةحلفيممدمجيناو،الاشخاس

الكفعمليةأيأ(الرجعيانمكفا))ء!لمةلهايقال"خممادةبمضطش-ر"أخوذرناو،اطفالن،ملاء-ةفيكلخهمكيناو

ةهـمأحأء7+أالإكاأيأ53!وولردأوكر!ع.ورطهرالتبتكادالضيقفالمواصنذلكالىمااو،رر-ت،زووشءال-:،يهاك

......ذلكإحسدتانإندر.ونماكلن،باتهـم!متوبجميعلىضازحضو

يسمتصرالرجكعياكمساهدا.النت-اًحلىهدالجدءرضسحه......

ح-01.ر!ر!كأنإإ،ألاصنلىبىماالنادراكصيءهداحدت!ادا

ال!ىللىالننتما!بأالىيمالمسمتواى،اصتارلراكمشبلمااوتلتربحسل.نتمعرير-،ةقيراءةال!-،ينورلووووالمذلي،عص!وتفجأة-آذازضا

تتددألاثارلدأتالنشاطتوؤفؤ،ذا..زم!اص،اهـداوراتور--لووذالاناداالارر-تء،عزرؤضرفقدممظزة

.....-ص.،.?نتيح"-"قلفباز،ون-عرسنازرووولاندماحزمباهنالاجىءالمفا

اشحصىحربدنوايمكنتليمرددأبرعىآ"نالكمفكالفذا-اهـ!.!،حمانوا)ءروسى-ب-،ىأ-لاكتالاسالصم!ةانينألؤواحدءحةصهاسعار

....!ل!مم!5س!7مأغ10أل!3"تىالذاالق!ور"نزوقلوهو

وليكناور!اهـ،انواعمنج!عايفيهـد!*منرخمش"!

علىنابحمرركززااذافمحن.رارصرادراكاالنشا!هذالمور-رروالزري،اطبجعأةافيالذا.زبالق!ورلقازون،!إرالمش

دقيقةلمدةالتركب!هذاواستهريىضاءككمفحةء)ىزورطةاكوءي،ا)ت--،ط-فيالاست!رارألىاالحيوانيالكائننروع

متشتظهرالنقطةهذهنرنداننلبثلاؤ،نن،قليلااكتراوؤ-يزتراكضأواليهالدافعاتوتراين-،بحتكمابدأهالزري

نغمضنحسصكأنمما.وهكذاتختفبثمتظهرزمتحضفيص-شذايروفبقدرألكفازأرالركزيالعصبىاجهازا

هـصلث-مالازفعلازضمامعايالتشاعلىزفتح،!ثمعيونضاألاستء-،عؤضزرلماننافلضفرةىذلكومع.التإ!ا!

رازلتراكمباعشرةهزضيجةالطاهرةهذه.القبيلهذاهـذاذانناطرقتالضىالكلم!اتانولنفرض،القراءةلهذه

منترأكم،هي!تبددوءتدئذالاب!-،رؤففيتوأ)رجعئيالكة!،طف،أرت!ر!لرزلجعلمهاماالخص!ائصمنبهاكانالجدأية

يحدثوما.وهكذاجديدمنالابحسارويبدأألكفهذا"ع!ولؤتراخسالا!زرأ،نمارسهكناالذي!ا!النتبسياق

اخرادراكايحالةفيرخدثيابىصالادراكحالةفيكهـ-،ا)تفوقخبرذز-اورى!ل؟إحدثفماذأ،وممكن

سواءالشخصعل!هيقدماخرتما!ايحالةفيوكذاكأن:،ؤلمالخالب.كلا؟قبلمنلهمامهيأونوزحنؤلقيناهالو

لنتماطاأكانأءوسوركباهأمبسيطمالأالفما!هذاأكانبقياًلذهنقدراز-اتنظ-منعيدحتىؤتاوابعضسنستغرق

ءايهليص)جاكانأمدراككالاتقبالالالىطابعءاليهيغامسالانصساتؤوولوهوالجدليدالفعلهذااتجاهفيوتوجيهها

بحوثلوضحتهاحقائقهذه.كالحركةالاصدارطابعألازار"وت-ددالتوجيههذايتماناىوا،والتذوق

هلورحوتكلارك،العصبيالجهازفيزيولوجيةفيفباقاوقي-دلممض؟ونذلكيتمأنالى،السابقللممتما!((ال!رحقة

تركيبفيأبزنكوبحوث،التعلماوجبةلىيكوفيازردافافىوورصبكون،4زتذوؤ)ماقصجدةامنجزءلفقدظ

هنا.حسابهازحسمسأنمنبدولا،التمخحسية!-ذهؤمستكونثمورون،الباقيةبالاجزأءخبرتتاءلى

حقيقةبومتوحلفهمأننستطيعالاساسهذاعلىالمخىر--بنفطم"ولعصل.مارهاتننتومثوهلآالحبرة

اثاربتبددخاصفهو،ؤالتهىفترةمنجيالسلا)جازبفطشت!-ملعل-الموسيفىلحفلاتوالمتظميناسرحيينا

معوتبدد.سابقةخبرأتورنالمتراكمارجعياالثفالىتدؤعهماضىاهي9بالفنلاضذوقالضهبؤفترةأهميةالى
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الش-يالدر-ةا)ىس!بةاوواهذهتصلوقد،يشعاطاهاوالمرتنطةعليهالمترت-ةاك-عوريةالاثارورجموعةالكفهذا

.لش-،ذاتضخ-طادقائقاهذهؤيمةمنيضخمتجعا"مص!أأةأحس!7!5.اللملأحقةالاتارلهاويقالبه

،بالا"؟،لم--،تءعءةوهالخطورذلي،لفةاللحظاتهذهحال"وجداًفيقىمنيتألفؤ،وألالىجاريالجازبضنامأ

ة--رمبالحكأسصعقداًنشينتائجهاأخطرمنكانوربم،ص،اوفرححالةأوحزنا"حارأنهاوصةهالي!كنلاهافئة

أالحبص-ما،ذاالتجرربراترونسلسلةفيوأندفع،ماشعرى"عفلي؟-حهاليءوضوعالمرت!طةالانفعالاتصنذإكالى

الشقاؤبفيالء-دفةصحضهوالعميقألسببيكون،بينمرزحعورأ-،ن،-يةصنا:هااالاوصافطاؤرصطو)؟ن،ص-ددا

،-مم،تف،!--"لاالتهـ-ؤمنحالفيوأنامراتبضع4ر-.--نالرز!ذا،مالازووصاصلرزيف،تكونانت-:"از،،بها

الضقىدازواعوكلعظم.الاروبخيبةالنتسعوراًلى4رقرنهـ-ذهفياتصخ!ىأاستعدادعنينبىء!ت!لهادىء

--،اليياثارالتي+اس!مم35أ+هأ31أحالانطباءي.اهلى-وشون"عجننوعصن--رأتليتاوركمالانالا-ظإت

الن،ؤرتفاءلردءءاىمبنيةالنقدأئمةمنوغيرهسبخجارنليدف!شااًذأحياناا)دأفعصفةركشصطانذالمثصنواكثر

وص-،ءهوذلك.!ذهالته!ؤلحطاتفيالفنيالعملمح،يهـاتعاطوصحاولةالخبراتهزرهد!-درءنال--خثا)ى

ص:---ذبوضوحافركالناقدان.ولو.والخطورةال-طربمص--اوكالور-،ماىا3.ورألض-خى2عردؤدلى:،ور-،حى،ز-،ا"أنأي

اممل.االىتق-ال"نوعتحدفهذهالتهبؤلحطاتانالجداية.حت-*ربىماعلىولالح!وصحاولة-ور-بوالشالبحث

ازواعمنالانرطلجهلاماوأن،تتفيراللحطاتهذهوانبم!درالتقىؤد4ازيظنأن3طريقهاك-خحىأخطأفاذا

ا-رى،،،-ؤلحظات4يتتجدعندماعدايطلبهقداكمعر!--ذهتع،كماىبدأتمجهماليطلال-ي:رةالحضرعل!،،انيمكن

كث-راأزف،معلىفروالودلكوا3أدرال!نقافبعضانلوا)ت-ب!ابالت!ؤوالا"صاصح5شفووةلي!د!،ؤامال!-رذ

.ررمب،ممامنكثيراالشعراءعلىفرواولواًإ%-قةهـناو*صرليقتحرولاالاصلنجببةر!ش!ص"بى،رت-عرصلز،ىرعازبه،

لوص--ةا)--*شالطجىور"فياكظردققنااذااننماءلىص،ب-نتؤ،وتن5!الكماءإىا)ورورلبؤ!اتورراص!رد-!لى

،نجدصفف-و،الانحتى،فعلنممااكثر!زرهالتهبؤةلفيتريف،رر-بهـ،ءلىح!!ول"اتفقاذااصا.ء)-"ت-لحىوص،ربط)ب

،ا)تروورزالمعالمواضحغيرالايقاعمننءطاأراقعافيفييج!لمط.هذأف!انيعاز-هاكانالتيأ!أ)بوااون،-ؤاحالة

هذاؤيبد-لايقاءهابق!-يدةليلتقيعفدمايتضح4واكشر!اتشصاا:-"اى!فيساز،،أ!م،صور،زةاررتور-الحصالة

ررتأتاز،،بوردفيمانرنصشفوسو..من"يقرصطأوأكورعصدا)ت-بالحد-رة!،ئق)دةهءالمرجىداز-قىالوسالص-"والس

ى-الخيلأل"ن5ورتجحددالمتذوقلدىالسقافيب،لاكا،ر

.ليعبدحد"-صهىلم

نتذوقز-دأعندص،ألادراكلحظةالىالانو):ضشورل:احدبرتاصهدر

بةالقحميدة

اهـ!7ء،مطىرواالاستصجلةفيبحثاهنجرلازدلشعر.-!م

يؤسالصذوقلخ-رةالسيكولو-جمةانطصيعةفيهتناوأصءبصو41هروبش

اورور-هـاؤيتتإخ!رالخبرةهذهانفقاأص،ايةالشكالفتون

عإوافوا.ات،،ازاعلىاعملاثممعينةتوتراتاو،مةالى

ات-هـ-راتذوقخبرةعلىتعميمهلى!كنالوصفهذااناً!اقاأ!هوعببينصو!ة

الاز-مانب-ةللافص،لصالرئيسيةالميزةانوهـح.ايض،

تراتتوأنقف،?اىمحاولةهىجميعاالريوانيةفعالوللارصنال!40س!اصلع)ورلنر

بعضلى)حدوثاوالدواؤحبعصلفورةنتيجةبا)كائنق،ئمة-..-.

فعالصل!الرزب-جمةالميزةفانذللم!مع،يةالعضواتالتفبر.كأححزو!رمزددرارر-ول

اء-القضصحاولةهيجميعاالحيشازيةفع،لوللاالانسانيةاووراقالابتلملأغال---وء-ينص!!أ!إ-فئ

وأادوافعأبعضلثورةنتيجةبالكائنؤ،ئمةتوتراتءلى

المي!زةؤانذللمثمع،ر"العضوالتفيراتليعضلحدوث---"!1!ال-:فيالوروصب"الءخاتزورحطصو،!

!-دأاز،"ه:جرلازدررىفيماالفنيالذوقلفعلا)رئيسصية

إت!س!لىالشخلحرامحاوا"ثم،واراذنقصدعنترزوةقاهب،ا-رلفتأ!-3تإر!!!ة-

-"ا!رفؤبعتمعقيبوادرهكازتربما!ذهذلضالتوترمنوال!شرطلهورية"طباللة9اًداو:اصث!رقه

لى،لفهـلونف?4الجمهنضيفنبدأولكنف،،السابقة-ؤالته

وا)--ؤالمالقء-يدةمنالا.واصالجيتؤراءهزجدأعندما1813ص.بب-روت

دلك؟يحدتكيصطهوالانالمهبم57178:ظفور

اربات-:اهـنبمجموعةهناصسصتعينأننسمتطيع..ءصبيم؟-حصب--؟بم-ببر-
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.رر-ت-هـال11هذاز!،،لي!م!ظليعضنغييراتطءضغةزحدثوانالاجش!ساءبالنفسىعلمكل:دانفيحديثاأحريتإلتي

هو.كما،ئجألنتبناءذلكبعدويبقىيبدأعندماماشخصلشخحسيةأدراكناكيفيةوتتناول

ؤ--يال:ضازجهذهاهميهفينغا)باننسشطيعلاون-لأنالعسيرمنصقدة5رواقيهذه.معت،ليتعاصل

)---تا)وو-ثا)تزروقلميدان،،لفمبةفيي.هذابحثشايدسمقازاط"ولكن،علصهااكجارباجراءيمكنكيف

،اهـ،زا"الم!حبلء)ىبر،،نسشدلعلاماتولكنها،نتمائجندركانوالهم.اخيراباجرأئهاليقومانالىضطاعالىن

إ:،دىءااءديزالولاكانالمماذلةأدراكانننسىولا)ءالتيهذاوهو،والقصيدةالضمخصيةبينالضصبهو-"

علء..ليحىخازبدأعتدص،،اليهالركونيمكنالتيالهامةفالنتخصية.التجارب5هذبنتائجألاستماز"أكماا.منادالذي

هـذها-"أتطموح،هاقصمىان.(مطروقغيراتجاهفىعنيتفتحالكلوهذاكانقصيدها-زاءصنصرعبل!3

الصبر،جى!ةتزاللافروض4بمحابرنتخذهاانالعلامات-ةدف!يحتويهعمايكضمفولاالزمنهـجاق"نأجزائه

ذل!كوكلع.كماالكنالتذوقميدانؤىا-لتحرلميالاختمارل-بالمازقيوبداًلهتجار"تءفينأر-تيروهـو،واحدذ

....".....حولتدورتاويليهاسسجاباتيستثيركما،بالتفورأو

سحثبتا!-!ز!أ)دلاسلاهمعصلىكانهاوررفرتدلرئلفمعطمالتحروليد!-ص.العلاقاتبعضاوالاجزاءبعضدلالةتحديد

.....صهـ،هذهالنشحبهأوجهجازبالىكثيرةفروقاهناكان

الف،زونمعته،ص،تتفقىالفروةهذهان:اولهما.التشبيه!زرامنالافادذمحاولةفينتمادىألاعاجنايحتم

،اجمال-3،ادرار-دأألادراكانوهو،للادداكالاساسي

لال!ادراكالىذلكبعدايرتدالضغاص-لالى.....شبالضالجاربت!اص-لصحنااذكرانالستطيعلا

ةءهـ)ز؟وانالهـ،ردعهثمةولباثروأفحا؟درآوالاحصازببالمعملالضبططرقولا،اسناجراها

.الور،نونا!فءنسشاذةالنزصدةادراكالقيمةفييقينناكلنتزيدوالتياستخدمهاالتيالمخىضافة

الاردأعؤب،ليور!السهـ!اأضت،لر.ا:عاثازاناذ!!حالمو!ذامنبهم:بولكن.لنش،ئجهضوءيةالمو

-رىالت-ور-اعا!رلميلد!جرؤىلاترلنكاترجهـلحوثالضمعرى.بصددهزحنالذيموضوعنايمسىعماالختائجهذهبعض

....-...........:ألنتائجهـذه7بيراوؤيم،

اورصيداأنا)ىوبهاليكاانشتالتصويرفيوالابداعيتبس-،،الادراكع!اجةفيالإولىاالإحظاتضذ5-ل

ء-،صضص-دليءيككلات،عرازفىفيتبدأ(حةالاوو)..

.التورصرر-4دهص،!للألن3أؤهااصزءنتفضحانؤحلؤ--بالشخصعنشاصلانطباعلينتكومح،ول"الىده:ت،

........!!هلديناتجمعتالتبالمعلو"،تتكنصهما،صجكللم"

?أمير!حر!مسمعيم..عيو.-.عممحمحيير!سييرعم.ضسشلة
لاامث-راوصغتبنفيهمازدركا)تلمياللحظةفي-ب

صهـب---اح!لأررالتخلةهـفهفي،الشخصهدآؤبتجضهمانازه!اءلى

لكى-ليجعلبينهمامتبادلتغاعلفيا)حسفتانزدخل

/أالذكاءصفتىوجودورخ!ادركنافاذا.ليدافرطارعامنهما

ودالىاطواوا"!9اوالخب-،نةالزركاءصفتيووجورسالشمخصفيالامانة
-ىأنلاذهاننايتمثلالذيالانطباعفانصالشخصفي

وقد.صفيالذكاءعنمعدنهفيليختافسفي2الذكل

لموودر-ةدرارراتصدكاءتسميتنافيالانطباعيةالتفرقةهذهتضعكسى

الخ...الدهاءاوالإؤمأوب،لمكر

وردصمانيلبثلاالبدايةمنذنكونهالذيالازطباع--

صزااًبراً،ب-!صراوو--ففيو.نهماميتألفالتبللاجزاءتنطيمعنرغصح

يت--لبل،ويةمتسلروراتبللاجزاءتكونلاالتنطيم

هـ-ورةتكتسبهانذيالمعنىفيصركزيةقيمةبعضهـ،

:وألءنحعروالتاور!-كأاترو--!فيدراسةعشرةستقي!-ةيحشلالاخروالبعض،(ذهازكافيالشحص

،جرذالاحا!-حراالسنينفيكتبهممالولفااختارها.يةالمركشالاجشاءمندلالتهاتستمدهاصشية

إدبر--14ا4عالحرفيأ؟-رىأرنهلأل،"لمبحالخدشةلعبفر"ل4تبدوالنالشخصصفاتمنصفةكلتلبثلا-ده

شعرمحلةداربتصهومرام،الاخرفلانعذوبةلجست.فلان
!عدورلمه.امصاءهتحملكدلما،مجم)"وبللىصحصمم!لة

الاخر.صرامة

ابتازجةأا"إرات5الكبيرالقطعمنصفحة6(2اقنىضطيعالتيالتجر!جيةالنتائجأهمهيهذه
.جدةالقصفيهاندرلثالتيللحطاتدراستنافيصضهازءجد

.ه!مء......-.حه!عهمعيمميميم...حى".حسسحر.المثلخ!لىبممهـوما)لقصمببدهمفهومنسمتبدلانعلبهبتا"اوكل
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تذوقبةخبرةوراءهاانعنتنمالادبيالنقدفيتنشر/التي!-ذاءلىالامرنتصورانذلكبعدالتعسفمنوليس

،وصفناهألذيالمستوىهذأعننضجهاكلستوىفي:لاتزيد.المتذوقعندايضاالنحو

الامهالمنلهايتاحالتيالتذ.وقيةالخبرةفانذلكمعالقه--دةءنفكول-"الذيللانطباعايالجماالطابعان

!اعيالاشالادواكخبراتنغيرها!كثيرمايتاحواآطورالاولىألشط(رةمنذاوالاوللأالبيتمنذنفوسنافييبزغ

!-ذااتوص"ااطارفيصهـةلسم"عنش!ثفالحشجرةهذهتلملأثةأولفظهينترديدكلنانتهائناورضذاحيانايبزغوقدبل

?-"ابلوالقارونةاسمةوهي،الاناىاعنهانتحدثام،للفظتيترديدز،مجردان.الاولىالشطرةمنالفارو

البظيم.اوأرركلواء،دةلغررلفييستش!ير4زور!بمميخائيلصيدةغرون.."هلليهللب"

لهذأتنمب"ذللثبعدص،يصبحبحهيثمعيناتوجهادهنتا

نازلملأحظالاو)ىلاءرةالقصائداحدىلتذوقعندملانب!صكنولا.خارجهروناليهأضا-مةوليسالتوجه

ألانت،--اءبصدنفولى-،فبتأنر-رهايتلاشىالاجزاءبعض"سقف:مثلاخرىالفا!تستثيرهماالتوجههذامعيتفق

لايقاومرنينلهايبقىاخرىاجزاءأنحينفيمباشصرةمنهاكما11تدومن،الآ-طرةفهذه"حجربيتيركنحديدبيتي

فيوتت!خل.نلقصيدةرمض،تقوفيءركزيةقيمةوتحتلمنؤقزوم!اوبقدر.كبيراًاخشلاؤ،يختلفنفسيتوجه

وبهما"وضىماهومنهامتعددةعوأملوالتضظيمالازر،بعهذازسبجخلألصنالنفسميالتوجههذاتنميةمحاولتنا

.المتذوقلثخ!-يةرنتكوفيذاتي!وص!ومنهاالقصيدةبناءفيةال!-ارخالمتش،ؤضاتببعضنصطدماندونالقصيدة

،ءلىنثمقتالوصنفترةالقصمبدةهذهماتركنأاأذاننالا.!اررأأرالىأقربتنماخبرتكون

روذضاقادستطلزفسي.صللأئمالذ"فيأفينيةالمأكلرصو.زاى،فوحالواىامنهض!الفموأىااقربالاولىالتوجههذا

و!ءبعىيبزعي-مسيتوج!هلعيرمسىالمعاهـ-يديال!كلمبطبيعةهـضهالموسي!ىبطبيعةوالصق

.ا)تذوقات"ءز=-"هالذىال--رةاط،رجملفيهأحروتغيرااذامضمونهمننتبينانمانستطيعوكل،المحددةالعقلية

ص!صهتا!مبثماقىضومرحاحبمننوجإبميرفمبدؤوجفاكثرللفاجاقحكنالذنآىالا:شقيينم.،لتألفا."لنالمضموهذافيالنظردققنانحن

!الالاطمصن،نشعوراء.دزذونه،رسسدةالقضؤكالىالاألورجممابرزها\)القيمرونبمجموعةاحساس:أحدهما

...وأسش!:،)ت،ءنز،تح"الصوربعصوربماواذصوتيةالايقاعية

الازازعرفان:،ذاك،الاو)،1،الخبرهفيلد.بنافريتويكنص-نصميض"حالةفهـصماون-ناستقبلنهاهاالتيالالفا!لهـبضع

-4امكانمز،رص-دا4لبنمعدلهزستعلىوءايهكلقبلونمانحن.ء7

ر-شبلنأز"ن5زكاداواثمونونوز-،ف،ا!الراك-روور.الضمسيالتهبو

رجاءنا.الشيءرعضبشب"الاستباقاوقعبالتوشعور:والاحر

اط--،رانزلملأ-ظ-اخهـىناحجةوصن،راح-ةمئهـزااو!ع-"رجةقع!توا!دصةن!ثهدعندماالتنىؤعملية

الاهـاركلنثراءاكثريكونالمرة!ذه4بزخرجاذياالضبرةاز:"ؤكماالتنبؤعنتلف4ازغير.للضتيجةمعينااتجاها

بهـضتبرزاذ،للتذوقألاولىالرةفيبهخرجناإلذيزث-عرأوزطا-"بىالاكترأثعدمقفهـونتوقعه!مالانقمف

وحود!،ن؟ضثفزش،وىالاو)ىالمرةؤاكماترزلم9!اكالاحزاءالفرء!اطرمر،فهاالنفسيةالخالةهذه.اليهلالحاجة

.:،...*....ءم!...ال،!الميىالهسمءايهاو.دط)فونعيرهممناكثرالحشطليتون
دبلءنرهـ!لمكيصجالاورحعجبدرمسهردأهددوب..

نت-بءفيلاير-تافهناوالادراك.قبصهاندركلمكحفصعبرحبمزءفىبمكتما"عيردائرهبصمددذحز،كائماالاغلأق

وؤلى.!،د!!الالر-،ةروواقفافىنء،ر!كماالادراكو...ولوفاشم،أهاألىا-لبانبشعرسوفعندذذءحيطهامن

3--رة،احزاءفيهتفوتت،ادراكا..اح!،ليالصدأانهقملرونقلنا.3!الالاو-4.رتمأنقمنتوالذىالاؤجاهمنبينهعلىنكون

نر.،.،.ء.......!..الخ،ءلم-"اتواحالةف!!البينةهده!ثلنعلىلانكوولكننا"

يوأبم!لض.لهاعدوصولاءدسوركنكأناىجرادرلمكأوعدوداكااودطك!لد-،،.؟الشسعربتذوق

نتج!-ازاقيعندص،ضا3كلمايلاحظهذلكءلىالامثلةرخلببمالذيالا!لاربمثمابةنفوسنافيي!ومالتوجههذأ

الآت!داإرليلىثم،!ائقدبضعمعهإثللحدقفوزتوفجبيهشبيبراوملائمةأنهااساسءعلى،دلالتهاالتاليةالاجزاءعلى

وأرق-تربا!أونزدرك)"بمارز،وآثف،ولي!ضى!الرهبعصلىاحياز،فتكونعندهانقفانتيألاجزاءاما،لملأئمة5

ا!اا!يالممل!كذا.أدركأ،5ات،لازرذسالاؤلءلىنقفوؤدالصىوتيةالتركيباتبعصاحرىواحياناالصور

أشب،ءأنالحققممنالاولىللهرةتذوقهعلىاقتصرنانعتبرهاألتيالوحداتان.الحرو!بعصءضداحيانا

وهـواتكلرةعههالالفةلنااتيحتاذاأص،،لم!ضفوتناكثيرةقيه"-،تحددهاانط-ماأسمبب-عندهاونقفاجزاء

اط-،رأنزجدسوف،بحقيقت"معرفةززداد!سوفالض--هـاالاجتماعيةالموأضعماتتحدده!ممااكثرالدينامية

!-نرت!حانبلبثلاالتذوقأؤخاءنحياهالذيالخبرةةش!لموزلك،تفعيلةوهذهبذاتهقائملفظهذاأنتقرر

وص!ماتبفحءإكمايريدلافيهء،كانانبعدمتعددةاجزاء.مكتملبيتوذأك،مسمقلة

.الحدودمائعةلىدبميةكتاةوسط"ضناثرةهوالتذوقفيرصحكمالذيالرئبيوالقانونهناالى

،أ)وءف!ذالصدقألعملجةالمحكماتة!حاوصنكانوربماصافيهمبكلاله-غارالمحبينقالون،الاول!اننظرةقالون

رفلمابهضاالفتازدادتعملعلىنصدرهاالتيالاحكامانألكتاباتبعضاانومع.الافقضقعلىواصرارحماسمن
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ءإىتبةالمتر"ر"اللخولاحساساتف،اللاحقةوالاثار،والصورنصدرهاالضيالاحكاممقابرلفيصفصلةاحكاماتكونانسعلجها

."إء-)ء"االعتوتجةبالاإنيةا):طقعماصةوعلىالمسمع.البصصرلمحألاروناينللمعملعلى

وانلاسي!ا،الشفاحصمجلهذهل؟للارضعالمقاأطهذاأنغيريماالتالتطورجةلعمل!سمتينبيننميزانيلزمناانناعلى

ومن،ص--خت!4المعاو!،ت!زرهبعضىعنالمنشورةالمعلومات!ذهتعاطيلتيكرارلتيجةالتذوة-ةالخبرةاطارعلىتجري

12-الم---عا!اخرطاهذامثلفي-قهـ،زورط-،،انيسمكنتالاةتمز،حبةمنبتطورفالاطار.الواحدللمملمبةبالتالخبرة

ةسج-"توءاىحرء.-:،وماا)-خىط-ط-هذافيماأهمان-زاءالابمنفأكبراكبرعددعنتفتحهرلادةاتجاهفي

النفسيالش"-ؤوووالتذوق?اجةتو--"فياهمجت"وابراززلى،دةاتج،5فيبتطورقداحرىزاحيةومن،فليهالدأخلة

مررتسأزريا((ا)خو-""ثم،ءجمالثمرةألتدوقيسمبقالذيفياوالمرولعلىاصدرز،5ألذيالسأبقبحكمنما!كالتص

وأهـذي/وثاتزرانصمليةالاولىألاحىظاتصضذسنان!وفيان!:،والم!م،با-رىاوبصورةالحكمهذايلتعداتجاه

ؤهـرت-،حصاوالخذوو-ةالت-رذاطاربعدفيماعن"لديتواكغرالتذوقوووطموفيجوازبا)ىتحتاجالسممخينن5كلا

جماالت،ء-ء-العش!يو!ذه.وزةومرلمومنالاطارل،ذاهنازثمبرنونحى،زفسمهالعملتذوقصعاودةءجردصن

أن3والت-صروززر،ءنكت،ر،ز"مفاثيالكض،بن5كثجراغ!لهاكتروتالمزاحىجةوالحصائ!لىالورقلجةالعواملصنمجموءةالى

اهعىةان.ال*ابموبينليجمنن،المباثرالاحتكاكباتبدأالمسمألةبالممتعرف1)تي4رثالحدلى-يةا)تجرالدراساتبععرءتها

ت!--باز،1ؤيزتءثلاؤ!از:،واخا!،التياللحظات!ذهفيالروكلايةالعواصلاهممن3،نء!اورلي.العاهلمىالتحا!ل

ص!ظمإ"والاونارر-،تيلأح!لاللا-ورةز،رالإووالصوريقاعالاه؟،اءأ!مأ+ه"التفصجل"بعاملفطررورص،الصددهذاً

ألاطرزالمثصتتلأت-بناتالم؟وهووزران.فنفيةيمةمنصالهاإتفاء-لاردتحدعلىالقدرةالىينثميرالديلالعاصذ)كلكأي

كسة.ؤرمراوهـقىولةته-جحإ-يثش--صجت،،بجمن-الربطهـارواسته،معيى"فكرةتض!يةمىتسماهمالتب

طدلاأت!ص.:ا؟ث-راز؟خسبحبء-ور،ألاطرفهدهذلكومعا:،ب-ةأصناهـ،،الاصليةال!كرةوبينالتفاص-لىهذه

اذا؟.التزرو"!رحىءا"أ!ذياكماالؤبفياصقااالاطارخلالكلنفبتتدحىلا-لتياكللالوروا!م!وز"المرووعاءلالمزأجية

في3--رذألث!-،ءؤ،نالاط،ر!داءنا)كثيرو!نعرامنحن-،6بحونرفي-!افوردأليهاور-،رص،وخاءمة،اوصعاهذا

ها3ااص!زورةؤ!!و-رء:،،رثاحىدأاهـاءظالتيالل-خلات-ءجعو!-ب((الضكبفيةوز"الأر"المتحتالابداعفيالاحبرد

تاش-حالم؟اؤدؤيليازص:،)زرلك.!ء-ر!،ءنرنىاجزص:،،ر:ظرالتيالده:يةر"الزاوتعجيرءلىحعرالنتةدرة

.:ذ،-ؤاللدىاء:ىأؤيأثكل،االاهـأ،رذلكالىبالصردرخازكضورلبجنوقةرظهـورقعلتوأنورسجب.كلروجمنةث-؟اة5صلالى

مسناد،ا-هور،اوص،ألوراورلجمنهدربئفبمافرادالاةجنالمصذو
وداص!!4أاءأ!(!ءشخ،رجاًلى!ءر./-"قيالدرا!صاتمنمبرموءةث-روقل)روراظهـ،راالميادرنانتدهـ،0،ارولالورو!هـهاناعاوما

!ة-كظال،،"؟"-قىر.رت11الأ!ه!ء!م!اصداًشر./كلت"الاطار))وم9ءةالىا)ىوقالءر!ذهتص-ورالىردءوصازءةل-مىول*ن.هـرادالاإء!

ما.رضطوي!وا)تانبهـذا،ات*هـيريوا3!الادرااوولموكمنءمينجاذبانز--تط-بمالذيانط،احجازاليث-امكماوطهـليةازهاءاى

اذ!،؟نا.وفي"كل:كاءنما.و*ة-ء*4انر،ابوليا،زةظئر!ممقالسدك!داطء"از،،،.صا-دا)ىوصستزورةو،زصةووالؤر!ذهانبر"من!رز

ناضمالإ(1ؤ)3))اذ"ءلىهياابما3اادروركأابى?رتلاصهـاكهـ،1ؤإسخجاتب

"،ل!طوفيالاؤقإةااصدإث-:4"*ينصخة!أحتالىثصيءا!"رزتمسورةءعميىة!ذهءالهـ،زبر-روص"ص-ار"،،"-ةوا)تزرا!ال--رفي:رزؤ

ن،1،1اذا4راعشفلمهتنا!ةرزدمهونصهـكبمااحملفيالمثال!فاانغير.بهنفداص؟امن5الخبرأت

نء-!"الم-ن!ذالانوذظراً..دكلاي!امفلم!اراهالذياثإءهـنرعبءوعةؤ،ئهة5791ءامصوؤاضداريكز!ث-روقد

اءةءرهؤسه،نشةلمةطآثبوةء"ردات*4تحادخلارديء،ر-بةحالمرونة،و-ةالتدوةرالحبأطاراءأثر!بىزتد-لأتيااصلالعث

ا)ءة-تةطى!الىطباء.:ءار!ازءردهـاا-دةوصفةؤكبتفقوسطحي!ءصفات:!اًوردا

رواشاىاص"ط"!لالذاث"الىث-بء!داوظ.بئ"ال!،لة!!هفيو!!ا)

ؤدمادراكخ:رة!يءاةبةواحدةفيرةاثرمبرردافءلىك!-ن!ذاارر-تء--لاثعلىوالفدرة،قاعالالممه،رسةعلىالقدرة

":ظ.بم"))19واؤعفيبود!4،اةبئ*إرو.خبراتلازاريراكممجردولامنتمابهحالىتجنصند*.يخمااروتينظاهربين-"و،-المزا،ال!كلامأتاءو

لمتفي-وي.إ-طعدزااندا4باكسهالر؟بزسيةووظيقته،الاتارا،ذه!اساسرعلىواننداء،ب،فكارللاا)-رلىجوال:داء!،هـختلمشجن

اًن"*اثهرةعيى)1رتب./؟رومتقىدلالاتباكسابها،عات!الواردةتيهاالتف،المحفتلممةف!ارالامنروج!وعهبجمأوالجمع،صع!ة"جصفاتي

الالاسبةاوظ-كةااناخرىرصبارة.اًلملائمالسلوك!هاملنحوفصلكتغى-روسرءة،واحدةلحظةصوىانواةالادراكصجالفي

التوافقىدر--ناءا"ة،ادبلىر"ببز!!نفولىنافينصبةلمهـاالتيدلاطرلالعواهاوالمهاراتاوألقدراتوهده.الازءمالي""الحال

".وجاًا*ث"ول"باا!!ءاه""إألمثن!!اذوا."عدماءادلارلتسالمتوؤ*تفبضحئظ.ع.4اورردراوقاوررالظهورخصبمجالل،،3ا)سيكولوبرجمة

راالاط-.عثبىان.ورطاد.يةإبربربامزم!ه!ءئفياوص!تخاصتجر!باحفاانهدهالفروفثكلسألةصدد!ىي!الطرو!

ا--مان!امعرداخلها!يااث!يءاء+ص/عيرالبصريالادراكمجالفيدرته-التيفيوالتربالنهس!)ممجلةفيا!56عامزثمر

ء-ند-لمسلةاوة.!تكما.مءاث-ر.نعهيربأبمما4نفالشيءهدازخناول3ورالدبين!روووجودءدمئتائجهاهمنوهدلهى!ى

"م!جماعةؤياث-!طاإقي!روة!وآظادراانيةطا*ديفااررراررات.التذوقخبرة!!لت!اقف!والاز،ث

في؟تهاعلوزء،زث-،دهـانكتلمصفات4ورتخه!،تفي((.ث-؟د".بربرمك!

اخ!رى"فئتجراءاتدرا!وأدل.اخرىجماعةالى/:بر.!انهعلىمعهصناكثر*بالتذوالادراكحبرةتفأصبل!يالتور!قان

ا-5!اعفحة"4علىالتنفة-ا،يرقاعالا:أهءها،ةصخعددءمرعن،ءنيرثلحدبايلزصضالكذ
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اذاإضنائجااضعفالىير؟ديالمطرإقهذاانفالواقع،الاخرىبعد!لفئئئ!للداًلئفم!م!ةسس
فبم،تعلمنلهر.االوافعيسلوكناتأثربمرىوضعف!ااًلتنيجةقوةقسئام.....

مشاهدهخلالءنالتعلمانالىتشميرالدرالساتمنكثيراانحن

إةعل.ا-لموكتىكببلؤكبماالفعالةالاساليبمنهوالنماذج-23الصفحةإىءاتمورالمهتتمة
الفني.ا!ءلمراكأسى(بعمببةالىتظرانتطيعالن!وهذاوعلىههيحيىا5

مشاهدةخللألمنالتذومينمعطمهنسيخمالعمليةهذهفيالتعلممعطمأننتعاملونحننشهدهـ،نكنلمصفاتشحهت"في(1نتمهـد))بجعلنا

-!ذوقالممالىكرأتعابافيذج15اكهـفهتوعمالازنروبقدر،النماذجاخرىترريبيةدراسطتوقدل.اخرىجماعةالىينةميانهعلىمعه

طلاعا!ستالاستكأءافوححببظرة19"ئتوقهذاماإتلق؟!اوبقدر،الناشيءاختلغةاحواسناإقطرعنعلي!ناالواردةاًلمدركاتانعليو.نلكهذهنجير

الاتساعمندرجةءلىاطارالةرزوقهذانفسفي.،ففىانالراجحكلنإبمونالض-!التجوييبةالدرا!اتندلكما،ايرضاالوصف!ذاعلىهايصدق

ا،ختلفة1!رر،ليبات3اهنيةا،لالاعمكأالفرصباعط،ءلهتسهحوالمرونةهو.إضظم"الأبداعفعلانعلىالشعر!يالارداععملميةعلىاجر/ضاها

الفنيادراتؤي"عنةمكمانةلهاتجدوان،نطرةؤيجدارتهاتثبتانهـ-دهمنبهانخرجاننستطيعالتياضتيإكأوا.بهخاصاطارالاخر

والراجح.ا،ءذوقهذاهيحبلمكما(الخ..ارةصووراو"رالنتترات)ايفياكضطجمجانبكفسيرمعهلار!الاطارمؤ،ومانجميطااهـراسات

سارومقىأ!"(ءةالمرونكأرتءمةتبطكدالمثت-هـدالاطارههـامرونةاننمليالت!رلالىت،1تهمحى"ويايثسبالاطاروار،لىلموكئامظاهر"نمظهر

.عامبوجهالمتئوقشخصيةؤيمنهامايئوؤر4ندركومااثذوقعملميةعلى،صسقوهذا.نحوهاسلوكنانوععلينا

عمليات!تنظيمنوعةأطراتمممابصرورةالىوؤهـاشرناانناعلى.نتذوقهاالتيللاعمالقيممن

ناإفونناالاينبعيةالمختلمفامنامجالاتالىنئهءباككطللاعهالاكزروقخلالمننكت-صبهاعليها.بنتظمالتيالصورةانالاطارصفاتاهمومن

اًحهـالاهـرؤكحاتنهوازدير،دوان،البعضبعضهافيتؤترالاطرهدهكماابىكل"ريالادراكاطرلابروبالنسقيصصيحهدا،اليوميةخبراتنا

الاخرىالاطرفيالتأتبرالى-حشا?ةشروط.نصت-،ؤديان.إمكنامتعورون.سلوكنامظاهراعقدتنظماكب!للاطربالنسصةصحيحانه

دلكأو!هماوارتخميةالرعاإةمنبرولهالمولكنهالشخصتسبها31التيعلى2291عاماجراهاالتيس!دنتجاربالصددهدافيالمتجارب

.لؤثران.لىهكناو!بةىاكهـوقاضظمافالاطارلأذلكوعلى.الناميالاطارالمثرينحواليبلغواوعندما،البصرؤاؤ!يوردواالاشخط!ىمنمجموعة

ا)خاصالأطارانكم،،ررقص1اطاروفياثعربتنوقالخاصالاطارفيمن!ما.نخذهـؤلاء.اثرهاعلىابهمرواجرا*يةعمبباتلهماجر.بتعاما

ووو-ذه.وهكذ(النحتنذوفئاطاركبميوتررانيمكئاننصويربهفوقننببجةالبصويالادراكاطاراقى-إبضرورةعنلل!فطب-قىمادةسندن

،الخب-رةلاف،رالمنظمةللهـهبباتالأهـاسيةالقوانينوأحدتتفقالنببجةيتعرؤ-واانهؤلاءاستطاعكأ!شهورابعضهااستعرقمتتاليةلصتراًت

اًلمبابرنجة(ارءكأصماتذات)نرلمفةالمصالصواسماوراءعلى.نتمدا؟هالمماكانوقس.ءيرهاوبينبينهاخلم!-دونالهنسسيةالاشكالابسطعلى

لم53ءي!؟5!3أ3قى3المشتربالحىما-قىن!ميهانيمكنمن!ننركا!صاسمنفئ،دهكماالبصريالادراكمجال.ن!نظيماندلكقبلا-ا،أداالراي

الحيوانيةاًلسسلمةءبرالثه-:!الجهـ،زتطوردراساتما"كنتسف?ت"وهو.ؤطريةلةمس

"الحواسوحدة))بضوانف-ممقالؤيهودنبوستلىاريركغن".نصدثوماتظوبمية11اد!لةؤا،الفنيللعملل"دوقابئعلإتملقؤيم(الحالكذلك

وبودعاىنةسهااك-جةووذه.ن!ةهدوكذلك.2791عاممندننمرهليمحدءمائه!بعيدحدالىتتح!دانمانفوى-ة!ؤ!العملهداينالهاالتي

اوضخهامنلعل،مرالاتهـااختلاؤ!علىال!كأالأءمالفيفركةعنام!وهـنالنوعهذاوقىبرت!اررصابهكألضبراف،نتيجةاءة-هـت،5الذيالاطار

درب"،حققالمشفركةاًلممناصرهذهوجورانوالراجح.قاعالالمعن!والىاليوت..ستالمعاصرالان!جليزياكطعرف!نوقد.الةنيةالاعمال

في4بنصءيبرصاهمالمخنةلمفةال!ونؤيادتذوقعملياتبيناكضابهمنالناؤ--!انا)ضهت؟ة؟تابى""منموصع*ناكنرفيق!ررالحقيقةهده

2هتارء!.يمانعبر،المنطقي(1ا!ت*هـ"3)ءعمليةيشبهبماا)ظيامتيسيرىءدتالاطلاعسعةامتازةاارومسا**يةالىيرجهعانلهينبغيالممتاز

مناكأوا)ت!طة!ذه"نعم!ااذااذصاكذلكوالراجح.بالحواسالصقرور-راجوى5691عاممرفصافيفئ!رتتسرير-ببةدرال!ةوفي.الشعر

-ابيم!،/تمالاطربينواك،تيراكأئرانيف3تنبيناناتطعنادلكالط!لابر،نالظ؟لالىبهاتهـتالموسيقىتدوقعلىتجاربؤرأنسيه

وظيفي.نقاربءنمابت،،علىبناء3قي،بلاًلكقاءةرونددرجةواصدةجمي!عالأدراكحساسيةاـ3+راوسبكىاتذوقعلىسابقاتمر،ناتلقواالذ.بن

للاطارا!رئيشبةالجوانببعضص"صرمحاوكضامنالظدرهذاربمفبمتمررنلبرتله!والمالذينالطلابامنجقيهةالموسللقطعةالاسالس!لميةالوحدات

ورضصرورةالمحاورةهذهؤيوؤهـاًوضحنا.اكلحوقىلدىالنقافي.ا)ءهرينمنضئيلاقدراتلةوااوقبل"ق

عملإ-،تذلكؤك!بهاجميعاالادداكعملياتكنظهمئساسالاطادوجودر*--ضنتتائجتدلكم،إررلوكاسنظمةالاساسيةالظواًنينبعضروزرل

محتواًهدلالةتحديردفييرتتخلاًنهكيفاوضحناكما،التنذوفيالادراكاهـبالنسنجتعاقذيماانهعلىالابداععمبباتفيالثجربي"الدرأصصات

اكمادجاكادرصللألءننمالباتم4ةساب31وانومكتسبنوغيانهويفلمشلاب!انهبم!ضى.الن!ئهصا،!هذارننظيملوع!ةاطرمنلابدال!!

لتنظبمالنويةاًلاطرمنعددافقوسنافبمنحملانناف3اوضحناثميننلقىلرءراًتالشرضكئرةمنير*!نسمبهاطارمنا!مرلننذوقي!تصدلى

صابعض!وبقيوثرالاطرهذهوان،لموكيالم!فئصاطنامجالاترونمجالكلهـ-قيكت-"اطارمنلموشقى1كرزوققيه-هـىلمنبدولا،الشمعرفيها

خاصة.شروظتحتالبعضواكءتالمتصويربالنسبةالحالوكذلك،الموشبقىلسماعالتعرضسة

لاف--"،الاهميهبلغ-خاص!روجهالقكما-الثقافيالاطارهذامانستنتج4هذا،القهممننظامالمفنيالعملان.جهيعاالفنونوسائر

منابتداء،والعقليةاوجدانيةادلالتهاامذوقاخبرةإكسبالمذيهوهتاندركاكيولكئ.المعاصرينالنقادكباراحدولميكحديرتمن

وه-والشخهىإجتازهاالتياللحظاتمجموعالىالنفسيالتهيؤحالةالشالظيممناخرنظامايشأن،ذدركهيهفن!تعلمأنمنلأبدالنظام

تحد!!فيبهـذلكالاطارهذانجة!خلىثم،ماعملابلغعل*قيفوقونحن،في!ركهاكيفذ"علمانعنلنالاتى،خلالهامنونعيشندركها

الىقبلسئاوضحناولقد.اللحظاتلهذهاول!حقةالأثاراو،ئجالنتالمقمودة((وثبىالمقصودة"المختلفةالتربود"العملياتخلالفعلاذلكففلم

عسلىتدل((اكةصبماك"؟"!-الةالاستبطانجبةالملاحظةمنقليلاهذهفيالاخيرةاللحظات-نر!حيانئافييوماولمئذنجتازهاالتي

مع-صالمه.نعتلمسىان.تتءظيعالإبقاعمننمطانهاهوذيهامااليرزانهذهخلالمننتعلمنحن.مجتمعناوبينبينذاتفاعلهناكمادامالصياة

شيماذلكالمىنضهفانالأنلناجازوربما.وضوحكيرفيولكنالاجتماعيةصجاتناارجاءفيالمنبثةالقيمندرككيفاًننربوبةالعميات

.4ومهمتالاطارمفهوماوضصنلماانبعدجبىبدا.اساسهاعلىوزتعامل"لقيمهذهبعضزتبنىاًنكذلكونتعلمالعادإة

تكونانعلى.نزيدلاالت،يوهذامنهارضضعاتيالمادةانيبدوفيناتفراًلاينبغيوهنا.لهاونئفعلندركهابلفحسبلاندركهانحئ

للش!مبة،العامالاتزانؤياختلالءناًلنا.نجةالوجدانيةالمثاعربعضواحدةالمفصلةالقواعدواستخلاصالمرتبةالدروسصورةالتعامكلمة
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احئنالبىمنكبهرعدد.نناولهفقدالاولال!ىؤالمنفأمايمك-نوجدانجبةمثاعرمنالاختلالهلىاعنيصدرماكلليسولكن

بمحاولاتب--دات،والمستوياتالاشكالمتصددةبمحاولاتاثاعرمنكثيراان.الفنيالت!ذوقالىمؤديانفسياتهيؤايصبحان

دراساتاصبحتحضىوتطورت(قيثماغورس)النظرياتملالىأقربنستطيعلاذلكومعالاضطرابمنلهاحصرلاللحظاتنتيجةبئاتمر

حوانيالتجريبيةالدراساتهذهؤعئربداانوءنذ.معمليةتجريبيةبناتمرانها،شخصيةلهانحدداننستطيعلا،عليهانتعرفان

استخدمهالذيللمنهجالخطوهـالعريضةاننجدالماضيالقرنمنتصفمحددةاخرىمشاعرعليئاتمروقد،المبهمالقلقغيرتورثنافلا.

المنهجهذاويتلخص.المحدثونالباحثونيتبعهاالتيهيتزاللاكان،تساؤلأينفوسئافييثيريكادلابشكلوالموضوعالشخصية

اليهمويطلبالافرادمنرودعلىالفنيةالنماذحمنعددعرضدينتيجةبالحسرةاشعراو،لحقتنيلاهانةنتيجةبالغضباشعر

وااتصاعد،-ترتيباويرتبوهاالنماذحهذهبينيفاضلواانالمجربالمشك-لةبمواجهةغالباامرهاينتهيوهذه،فاتتنيطيبةلفرصة

كانادامايتبينانالباحثيحاولثم،لهاتقورمهمحسبتنازليااسبةالمئسالتبريراتاوالمناسسبالحلوايجادالموفففياًلعملية

اكبموالصورة.معينترتيبعلىالعاممنقريباوعاماتقاقهناكاحدداخلتنتظمانتلبثلاتنتابنامشاعرهناكلكن.منهالموقفنا

بمسائلالمشعحلينمنكبيراعددا.أرضيلاالتجاربهـفهبهااجريتاك؟(تحديددونالمشتركةاصولهاداخلاًو)الفنيةالثقافيةالاطر

الذيالاعتراضووجه،العريضبمعناهاوالثقاؤكأوالنقدالفنلقدرا.تفابالنسبةتكتسبانالمشاعرهذهتلبثلاعندئذ،نحملها

الاعمالتمثللاالتجاربهذهميالمستخدمةالنماذحانعادة.بثيرونهلصدةتبعاتتحردالنتيجههذهانوالراجح.اًلايقاعسمةاًلادراكية

اشكالالتجارببعضفياستخدمتفمد،بهبتدشيءفيالفنيةت!-ونانمثلمعينةصفاتالمشاعرهذهفيتتوفرانمنهاعوامل

تجاربفيواستخدمت،الى+ءطببلاتمنمجموعةمثلبسيطةهندسبةفنيةأطرلديناتتوفرانومنها،الموضوعمحددةغيرالعنفقوسطة

فيجوهرهيرتمثلالفنيايعملانحينفي،بسبطةالواناخرىنفوسنا،فيالسابحةالمشاعرهذهتلتقطانتستطيعبحيثراسخة

الاعت-صاضولهذا.المختلغةالمشمكلعناصرف!هتدخلالذيالبناءتمكنساازدادكلما،اللغويةبالوظيفةيتعلقفيماكالحالهناوالعال

شيئافي-ونبهالقائلينانغير،انكارهايمكنلاالتيوجاهتهانعلىقدرةازددزامنهامحصولئاوازدادنستخدمهاالتياللغةمن

!دانه-اى3ار،-العلميالبحثفياًلاولىالبداياتانوهو،هاما.بخلدنايدورممئىلايالمئاسبالتعبيراواللفظنجد

ومسضقبلها.اًلبحوثهذهمن"جهـو!موالم،متواضعةتكونوانبدلااًلدراساتتقدمهالذيالعلمياًلمفهومهوالاطارانيبدوذلكعلى

مثلمعقدةفنيةنماذحعلىالتجارببعضبالفعلاجررتوؤدهـ-ذاإحتلانالحالةهدءفيوالمفروض،الحدإثةالسيكولوجية

الافرادانالتجاربهذهمنوتبين،الملونةوغيرالملونةاللوحاتبعضهـانالتيا!مةبايقومانيستطيعلانهالذوقمفهوممكانةالمفهوم

معينتفقترتيباالبسيطةالشكليةالنماذحنررتيبيحس:ونالمذينب!-،يقوماخرىمهامذلكعلىويزيد،الاخيرالمفهومهذابهايقوم

الاعماليرتبونالذينالافرادانفسهمهمالاغلبيةادىالثعائعالترتيبمف!وم!كنلمالاعمالوبينبينناالتفاعلمنجوانبلفسيومن

احرىانعبارة.4الاغلبيةلدىالشائعترتيبهامعيت!فقباترتيالمركبةال!يةميئتظوذاكهذاالىبالافافةولاله،لتفسيرهايتصدىالذوو

البشبطةالشكليةالنماذجترتيبعلىالفردقدرةدينارتباطاهنارال!ئفسمامدراساتتقدمهاالتيالمفاهيمبئاءمنافضلبصورة

اًناذنذلكو"عنى.المركبةالفنيةالاعمالترتبعلىقدرتهوبين.الحديث

الحسدوىعديمةولاالصلةمبتورةليستابىسيطةالنماذحكجاربتنتميلااخرىاسىباب،المفاضلةهذهالىنضيفانلناجازوربما

الص!يج.بمعناهالفنيالتذوقلمسائلبالنسبةتماماتنف--!ولكنها،السالفةالاسباباليهتنتميالذيالمجاللفسالى

،اربالتجهذهبعضرنتائج(لندنجامعةمن)أبزنكنشروقدمنالشخصحظوازديادالنفسيةاًلصحةشؤونالىأقربمجالالى

الافرادبينمشتركاساسوجودالىتشبيرارهاعلي،1تعبيقهوكانقينسببالىبطبيعتمهيشيرالاطارانذلك.موقفهبحقيقةالتبصر

فط-ريالاساسهذاوان،مشتمابهةجماليةاحكاما4علإيقيمونادذوقمفهومبرثيرهلبساالاذهانمنيزيلوبذلك،المتذوقعوقف

الاقلعلىاومقنعغيريبدوالأخيرشنضاحالاسهذااننجير.غالباءستوىانوهو،احرىاحياناوضوحودوناحياناوضوحفي

مضادا،اخراتنآجامواجهتهفينقيمانبامكاننابزالولا،ملزمغيرهداأزيلمافاذا.فطررلآمسألةالفنيةاًلاعمالتلوقعلىقهوتنا

ايزنكناقثرو!د.حضاريالساسالمتنتركالاسالرهـذاانء؟داهب!يسنالخلاؤطاوجهمنكيرتفسيرفيواضحاالطريقبدااللبس

وعلى.تمامامقنعةليستحججهانغير،ورفضهاالردهذاامكانية.المبدعينوالفنانيناًلنقاد

الانالمطلوبكانودبما.البحثمنمزودائتطرتزاللافارطلةذلك

الجماليةالاحكامبمقارنةالموقفي!حسمانروبولوجبمابحثاجراءهوعملبقىمنالحديثبئاويئتهينتوقفاننستطيعكناهئاها

للاحكامالفطر/كأالاسسمسالةعنهذا.الحضاراتمنعددعبرتسبقالتيالنفسيالتهي؟لحظاق(عنتحدثنافقد.الفنيالتلو!

الفن.فيالتقويميةالعملادراكلحظاتعنتحدثناثم،لهوتمهد(الضيقبمعناه)التذوق

تذوقف-اعىالمترتبة(نسبياالبعيدة)الاثارمسألةعنا"اؤ-!دلالتهوبكسبهكلهذلكيحويالذيالاطارمفهوموعن،الفني

الفنيالتذوقاًطر؟تعيمالاثارهذهاهممنكانوربماالفنبةاللأعمال!لهبهذاتتصلاخرىسيكوئوجيلآحقائقهئاكانغير.تقويمنا

هذهتمكنزيادةنحوتتجهآفاقامامنايحفتجمما،وتنميتهالدينافبىرهـخللابعضهاكانولئن.اغفالهايمكنولاقبلمنذكرناكما

فياوصياغت!الوجدانيالاضطرابموجاتابسطانتشالمنالاطرمنلحظاتفانهاذلكمعالمفهوملهذاالدقيقبالمعئىالتذوقعفهوم

علىقدرتنامنيزيدالتذوقاناخرىبعبارة.جديدلتذوفىتهيؤصورةكلماحولهاتثورالاسثلةمنكثيراانالىهذا،التلأوقهذاسياق

وجدانا.نناعلىالسيطرةعلىقدرتنامنتزبربالفنومعاثرة،التذوقانئستطيعلاهناومن.التحليلاوللمناقشةالتذوقعوضوعطرح

اشان،منمسالكفىنشاطهابتنظيموذلك،تهاويممن؟"نفهاومافيالافاضةمنانفسئائحلاننستطيعاًنناغير،حسابنامننسقطها

.بناءةقيمةالموجات5لهذتجعلانسؤالبئفيقبلمنقلناكماتتلخصالاسئلة8هد.عنهاالحدلث

الصحة،بامورللمشتغلينبالنسبةكبرىاًهميةالتبيجةالذهان:هما،رئيسيين

بيولوجسةقيمةالفنيللتذوقان.الجمامحةفيالفردحياةوانطام!لىتقوبميةاحكاملاصدارفطربة؟ستعداداتهئاكهل-اً

داخلهوبماالمشتغليناًولثككثيراًتخصلاانهاولو)انكارهايمكنلاميدانفيالتقوبميالحكميستئدهل،احرىبعبارة.الذنيةالاعمال

ؤبم.اًلبشريرلآالطاقةالىالالزاناعادةوهيألا،(التذوقخبرة؟فطريةالسسعلىالفن

هذهومن،هنامن.احرمستوىدوقمستوياتهااصدفيلامجملهاتذوقناعلىتترتبالتيللاثارارتيكولوجيةالطبيعةهيما-ب

الماضينحوتمتالفنيةالتزروقيةاًلخبرةجذوراننجد،الزاوية؟الفنيةللاعمال
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المراجعالانسى-انخبرةفيماثلةالاولىبوادرهاونجد،السنينالافعبر

باستجماعذلكبعديشعرثمالطقوسبعضيؤديوهوالبدائي

والتيالمةال!ذاعلبها)ورة.داكبارئيسيهابالمراًجعقائمةهذه.طساقاته

خماك!ة:نق!بعضفيللاورحتزادةاليهاالرجوعيمكن!الاجتماعيةالوظيفةويعرفالجثورهذءيعرلىأرسطوكانولقد

اكيتواك!رياللاراءتار/خى!رضالىلالرحوعور!لقفما-اًاًلنقادابررمن،الحديتالعصرفيرتشاردزوكذلك،للفن

..........المترتبةالاجتماعيةالنفسسببةالإلارفيتكلموامنافضلومن،الابىبيين

الى.ايرجوعيمكنالاوروبياًلفكر!،بالفنيالتلوقخ!رةطببعةتناولت.ء........

9؟530،ءم!دا.)ولأول031لأم51كأ51احأأ!ي45+هلانم:ه!ا!لاءاميالوساللأهممناًلعنونانيعولوكان،العنياًلتمولىحبرءعلى

لا!أ*73!23!!،4،1اففسلللناستيجقدنها2ذلك،الانسانيةالحساسيةافقتوسيع

نفسهينظمانللعقليمكنخلالهاومن،بينهمفيماللتعاونفرصة

نء--اةانياالبابالىالرجوعفبه*نالفكرا)*ربيفياما-2.لهامثيللابسهولة

الاقط:الكتاب

ا!ماءيل،اديناعزتايىف"العربيالئؤ!فيالجماليةالاسس"الفنيالتذوقلعمليةاولىتخطيطى!هذا-وبعد

.5591،المعرجمبالفكردارالقاهـرةالتخطيطهذآفياوضحناوقد،خاصبوجهالشعرفي

ومف!وم،ادنفسي"اًدذاتيالقه-ور))بتعلبقانونفيما-3ثرا!اعلىالموضوعفيالسابقهباتفالكتل،اليهدعانماما

الى:ا!رجوعيم!ق"الرجعيالكف"علىاساسماوبالاعتمادالمشكلةتناولفيبالجزئيةتتسم

لمع7!5ا،ح.ل.+آيا3139طأحلى!513ا1+،*ولا،+ه؟3!!لأأأ3400،+هفيالرئيسيةالانسجةبتحديدبدأناثم.النظريالتأمل

ي!أ!7حل71ا53،بصدواحداعنهااذحديثالىوانتقلنا،التذوقخبرة

الهارىءبجدهااببهااتنرراالتيووارنووأجكسينجارناراء-4تسبقالتي"النفسيالتهبؤ"حالةعن!تحدثنا.الاخر

الاقط:المرجعفيسلبىجانبغلىتنطويانهاكيفوبينامبماشرةالتذوق

ا!*ا،!ا.مممأة*ء7!مم.!!ي!1757!3!أ3103!ي4أ!م"أ!م،53*خينهاهخاصيتينعنيكشفالايجابيوان،ايجابيواحر
هأم!!+6-1ا5

3،!أم3عم7لاع7!ي*!المأمحأأأح+5اا1-132اهـىانتقلناثم.والدأفعالايقاعخاصيتاهما،فيها

أ+ايلا3ء40ولحا3أأأأحا*3."3)،!ي4لم.لا!ه،أ!ح:حالة-نوبينهالالتقاءعنو،القصيدةادراكعنالحديث

0341!-47!ا+3؟أم521،اسا!قوامه"بتوجه"يبدأانهبهبفوتبينا،ؤالتهى

ا!ش!طصت(3اًدراًكيفبةعلىالىمناًجراهااًفي(!اربهفصوهو،اور-ؤ!فوالتباق،القيامصنبمجموعة

كأر4:روا.االثاءنلىالفصؤىوافياتاخيمحاالقارىءيجدالاخربنكل-دىوراوأو،للادراكالاساسيةانيهنللقويخضعذلك

3!حاي.35.5ا!أحهيا!لأ؟م515،لأول!ل!س!25،م:ا؟!ممأ111!اا-!شاالواحدللعملقناتذوتكرارعنالناتجالالفةعاملأهمية

52،1التذوقحبرةتنميةالىليؤدياذ،(خاصةشروطتحت)

اءءدم-اوضءهاكمادلادراًكلآالالصالىءالقوانينوعن-6الفدرةعاملاحدهما:سيكولوجبينعاملينعلى"عتمدا

*+أ!يا!م1054ه،مأأ!أإته.أما!نجد!الجشطلتكا3+ما!ةفبالمرو!ةعاملوالاعضر،التفاصيلنسجعلى

!إم7!؟داه!حمه!كاه51أ!كا!فى!و32ااحلا؟م5الا!95لىهم*ا!اأ3لاءخرىالاالنغسيةاملالعوبعضذكروأوردنا،المتذوق

70!7،70!،!ك!أول!م58،ا887-ا.المحددالضيقبمعناهاالتذوفتخبرةفيتساهمالتي

الفنىانثقافيالاطارعنالحديثألىدلكبعدوانتقلنا
ا)فميبالننتططينكلقؤيماوصاصقىالاطادمفووماهميةوعن-7ء.*.ء..-...

اث!نيالفصلالىجعيرانالقارىءيشاليعواتذوفيالابداعيأكدوور!حبرارر4لنطيم!امااسالساباغتبارهالمتدو!لدى

داع)!بر-اكف-يةسأ!لى":منالثانيالبابمناً!رابعوالصلاكيههء!اواًؤلضنا.التقويميةدلالتهااكسابهاوجميعما

-،رف!،الم!داًر:الظ!رة،لىصو/فمصطةىتورا!3اتأديف"الفنياهـىوانتهيئا،ووظائفهخصائصهأهمعنالحديثفى

.9591،الثاليةالطبعة.الذوقمحلم!هوميحلانينبعيالذيالعلميالمفهوماله

الى:الدجوعيستطيعكدلكلاصدارالفطريةالالتعدأداتمسألةعنتحدثناواخيرل

:ا!قياهـرة،!و،فء!مطلىالد؟ةورقئيف"امن!افيالعبقر،ة"هـتهصحةومطىالفئيةالا!العلىتقويميةأحكام

.0691،(القوميوالارنفار!اؤةا)وزارة)دلثقافةالعامةالادارةالاثارعنثم،التجريبيةالبحوثئظروجهةمنالدعوى

اولة"ت-وءنص!يثااجررتالتيا(فاضلمةتجاربعناما-8

"ددةمه-وضعالىدلوصولاًدفنيارنرذوقموضوع"طدجةفيبرمو.التذوقعمليةعلىالمترتبة-نسبياالبعيدة-

اًلث--امنال!ءصلؤير"بدسلاتلخبهماارزنكؤدمفقدلهرياضيةهـ-نعليهينطويومابحثناخلاصةهيهذه

كتابه:منواضحةاجاباتعلىيحتويانهندعيولسنا.مقترحلى

3!75!ا،ح.ل.+95+!43+،!3+!؟+ه!+امي3!5ا5مي95،الميدانهذاديالعقليثيرهاالتيالاسئلةعلىمحددة

أد؟7!لم3ء3،00؟57؟اانهانعتقدافتيللطرفحريطةلرلسانقصدنالكننا

،صا؟"التيالس-يكواوجيةالمواماتاعمقمنالانيوالكتاب-9-..

موفوعنا:حولادبيناقدصوءعلىودلك،الاجاباتهدهعلىالحصولطالىصودي

أ!!ياحم431ا.!.لم7.مأحامبم3مهأطس!أ!مم7حأمأأأح،+3.الحديثةلوجيةالسيكوالدواساتيعص

+هلا+ه!ا:+!؟ص!؟م3اد34،1.1سوب!مصطغى

خاعى.بوجها9ًوا8ًو17و16الةص!لاًلمىفيهالرجوعويمكنالقاهرةجامعة--الادابكببة
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!ا---ح!نازبن!م!بنت!ب!-

والميضحتإلرلرلر!!!المحض!!بأءلأ&اصيح--- -----مي------عفظ8ط
-!؟----------.-

ص!ص-----!--ص!-
ص*ء

جمم!غتسهلض!ثر!ط

ر!صالأروة:-،ة!نافحمم!-بأيراشز!-والممايةالفنياًلفهومتقتفيالادر،ءءنؤاةوكلورهم،مصمرفيالادبشيوخ

مص-مونصعال!سهوريالتج!اوبلظا!رةالفمليالتحقيقبه،ي:،دينقدئتجاهمنن-"العارةؤفمورقفون،خطاهم

.اخرتسجههمنالادبوبورضيلةاطووايرةالقصالقص!ةصيدانفيتطبقهالىوزدءو

الور!ءصيألروارفيبللشض!-خةألاصمببلةاللغةانؤهكل!-بملهملانبرأيهمإت-!بثونوهم..المسرحالوان

ا-4دلات!،د..دلالةصنشر31ر،ص،ثنافيتحملوالمسرحىك!انش،س،ليعد-الفهمهذاأعهني-وهو،الادبنسمالةلرء!الخا

إ-توىاودلا)4الصكلاباهـتوى.ودلإل!ةالشفسيالمتوى.واتجاهاتهقيه"بطابع،وطجعهمفيهوانت،وريخما3لجيلر،ذرترأ

نلتزمأزت،1)ىبالاسثا!4،الشخص!كأ)هذهاًلاجتكلاعيهـزاالىالدعوةلواءتحملالنقادصنكرولمجهوعةزحسناورا

الترك!قيلانذلك..ؤةالمخطوللغةالش!بنريقعالواصدقالاتجاهيبخاأيمانفهرجع،ا)-"اشرتالذيا)تقديزجاهالا

ل!اوء4تلبحاتنض-أزثاصن،أنسانينموذجلايالنفسية.الزرأتيةنطرتت،وكذلكالإدبلرسالةءرألتفهصنمالش،ان

وكذاك.ابالداخىهو،1زسالاالململأئملي،لط،رعوال؟لملأصيالحركيياهـذلجيلمناياثرتإزصاجايعدان-يص-ااشكبلا-وهحا

حي.بمذالنهواهذاالورورايينرالت*وإخشصلىفسء،صرالاسسنتحققتمااذايدالتجدثمدليتو،رلتطوارءبليرإسس،

ر-ط-!ط-افهضيةاجالم-،!لي!نرنالتلووحدةنلاح!للملأدبننت-قانكلخلاأ!ءهاوهـن،اتوودا،اهداؤبعضورأز"

"رذأ*زورو!:،ل"زورووص،.مبالثركانعكاساللفظيالاتجى،5فا)!-!وهـنعدداكجرخلاليلاوطوعه-قارو!رئ

كلب؟ور-ةر-نأخفاءايااالررط-اترعنزتحدتعندرو!اخرى.القارئةا)يرء،هجصرية

فاذا.ا)تور-ر"تطقور-نللتمخصيةعيألاجتطسلىالوالق!!رةالقصةمجاليرتعدىلا،قات3ء،رجض-،ؤ!الخلأ

2ا،ء،تو)ء،تقدمان!وإ-س--4ااوالقصحةههـفكانور،اننفأزورصنخلا!!وهو-رحالمساواناولىعضاطولي)"وأ

!-ؤلاءصقماف!ن،ا):،حماحب،ةمنصعاور-ةوزجاربصجمةبينحرب،بطبيع-ها3ةالمصر"،كازسناادا،!صركةألىبرتحىول

نا-ص"لم!وإراادبمأ:!أءختاففيمصثلجن-الن،سصحرووءةليينصراء،او،ف!رةوفكرةرينز!!،لااو"ورأ!رأي

اور!-!--بااللأ،زحبةمراؤيما-ول!قته،ءاىازف،ميجدواالمورركةهذهلضوصانا):وردحقوصن..الء:-ةالور-مق3

ا)تء!مى-"حى،موصلملأهوازفعالاتهمروشكلاتهمل5ب،المسرحىوان5!ءوز،،،زببلةدءوةز-تص-رانال-وروردؤ"هلىمادأم

امثقىيقطرءن-ذاكأ،مرتحفقوء:درو،.رةوو-يروالش"وحدهم"بالثقفينتربط"التيالور-ود،عصسءنالادبليتوواصن

فيأبوص-"اجب،ز،موأكةادصدعما!ةفيأنبسطةالكاتبالابراجر-طموان،الطبقات!لبلى!،طأرهـتط!ححىخى

صيس-وط"يرلس-لانللأدبتحققؤفد-الحوارعمببةررتطبحوحستى..أتمارعاالى4عا-،زصنط-رهبوالعاجس"

.ادرو!اكلفي!لىقهطرلنشقوأن،اتحاهكلالىالاثس،كاصة.القجادةرعصاللص-"ا)..لةءحما.االاصخ1 ........وحو....-ورس!،!ليلىرر

الروأ"ث-يعنمعاصرك-يرن،قدرقولعشدمااننااولاخلاو!"جدانابالذأتوالمسعرحية!-ةالقيكازتلمادا

بنىفدأنهنجدالروايةكتابأءظماز"بلزاكالفرز-يرواجاالاطلاقعلىألادبفنوناكثرلازهم،؟للععركةور-دأز،

نايسشط!لماز"هي،ناهـعةح!يفةاساسرءلىحكمه،للثلمعوب،ءيالاجتمالواقععنتمبيرأوأصدقهما.،عصرفؤي

الفرفصبىاجتمعاعنقرأهاالحىيخالتاركتبكلصنيحربملاجما!جر،والطقجةالضعسيةر،تالمستوءلىدلالةوابعدهم،

قيقعوأبصورة،عنثرالتاسعأ)قرنمنالاولالنص!!فيالزريانقياديورؤوايةالهـوربهتحمل-اذلكتبعا-،طوأحق

الاعه،لمنالصمورةبهـدهخرجكما،اجتءحاأهداوروتكامل".والمجموعللووردألادب4ليؤدرأنإمكن

العظيمالكاتبهذأاننذكروعتدما.ل-ازأكالروائية،اللغةهوالم!ركةحول"تدورا)ذيالخلاؤاحامحور

فينذكر،الادأءفياغةضاهيةالمتالجساطةعلىيحرصسكانانها..حي"إ-سا،وكلألبالقصةاتب3رهارمبرالتيألاونة

-البسأهـ"هذهبسبب-تعرضقدأنهنفسهقتالوواذا،القارىءأجمهورواالمنتجالادرباليجنالاتص،لخبرو

بجىدوالمحين،عصرهنقادصنكارالانصيحاتلجمعضالتعقبدالوانلبعضالض-وهـالاتصماليةهذهتعرضتما

الس--لموبرأيهمفيرش-بهارر!اوبهانعيرفت"!ىماحداألتجاوبع!ا-"بالتبعي"ءعهاتعفدت،الف:ياللمنس!يج!كما

مح-طراةعنعاجزابأزاكل!نولم..اصح!ييناالكت،ب،قبالالاستوجهارالارسالأرجهاب-ن-وروريوالشريالف!

وبقارلماالروص،لهسيينالكتابروننيةأسلبيماالصنعةاصحاب!ال!نومتذوقالفنمنتجرينأعتي

عث،ىأدر"بفصرألااثرولكنه،--إ"!ىالكلاسيكيينانئرى،بهنناديانذيالضمدياهنااتجا!ىز-ن

اذل!بشهتومضى،الادر-ةاله-،لوناتوروأدالمثقفينانتكونءإىالفصحىباللخةالق!!ةفيأ)-سدء!ايةز؟ون

منءددأم-رخلألوطول!عميقامجرىالواقعيالادبرجس-لءلىممينتعبير!،ملصمعبلابحييث،صبلمطة

ناأستهـ-،لحهضاومن..القارئةا)أجماهبيريةفالصفوردورالذيالحوارأ"،..علمينألمسأنص-،فأولحرال-ط

أل!ق،المشعصرهافي4التووجيررالر،ورو،ز-يةبريقبطفىء،المسرح!بةأوأنقصةفيدلكأكانسوأءأ)سضمحه-جكبين

شكلهفىالوأؤع!،للادبديدالجسبالوهجيبهروأنالشخصياتبهاتنطقالتيماالاغةبنفسسلكتبأنفيجب

!انتط!رضوءأىاالمتطل!"العيونكل،نهو"!ممو.انسوصيةح-،تهـ،بلغة،آ-ربتعبصرأوالمعاشرالواقعؤكما

لجفاكوجهوباوتمعتال-يالصيحاصطكانتهكذا4سلارونصسنان!و،صزدوجهد!دلفىوراءصنولسا
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ولوو---ت،ؤرأدهاالح!يبمفيقلضووتم.صةالعرباجلادوا،لادر--"رسم"الذي-رالسخط-زعوقانتستطعولم

سىواءءربيئكش،بليافلم،هواجاراصن"الروح5حكلود"از--،..والازح!"،رالتقوقرونرائعرجصزا)ىرءوازضهى

يرا!)نءجيبايكسنوليم.ؤع!"غيرام"ؤع!أكإن،وتورذازكارايث:ههـ،كل،اوال!--حاتزفسىاليمومزسمع

"الثف-،ؤذويمنالاوساهـالثسع:-"انرلومعذا)ضاقدالممه-ر--يهأاوالورحمم!-جنكتابنماصروا-داسشجاب15ءا

03الرواج!ذابرياد5منبارزاصيدازاكازت،المحدودةء!ليةالىعسمةبالنالادأءلغةتيط-قاموالضقلمدل!وت

لمث.ذلفيا)ت،نى-يءاللأ،رب-الرمبهبمفيقتوتفاعلهناو!ن!!--،بقليعأوالمسرحباقصح!باالحواروادارذالسرد

!حت!الزفس!في،اً)ت-،رعرجلوجدانمع-ا-جنارونلا،مالا"ن.ضووتشطافت.للتمخهـحياتتيألرضإالواةع

نحطتوء:دكل".الادبر-لوجدأندعؤ-"تهاءلاذيأالءصحىءإىخطراالإتجاه!ذاؤببأناًلم!رض-نأؤواه

ص-أترو))فيالشازيةر،لضشربةالكاتبأعقبهاولىالااشجربةأعاجىزلكلرقالطرفساحوا،الدارجةاللغةتتشجيعمبعثه

مى-،-رذالاخللضجربةفرتوولقد،"ياؤلماالارفينائبتم.الاقلامحماةصنواحىداليكون"البا-طض"الادأءعن

قف-زوولعل.اسجاحاا!لعومنالسابقةلاتجربةؤرزو،صدردذارتكازرورطةلهإخخذحتىذلكليعدالاتهامبمتد

بوردارادؤد-4!دؤترورجقالىاطمأنانرورد-أل-؟-مإنف!موصدةءلىخراخطراالاتهجاه!ذأفيانهاؤدأها

هـ-اىؤ،درانه،زمانهفياللغةلحراسرسبتأنذلك-،،تحققالضىألوحدةو!يما،ال!ربالقراءليينالمشترك

صهـليداأؤور،لنؤس"إحش!ارزراهولهذا.."الجا-طض"الاداءأؤطاركلفيألادببهـارعرالشيالفصحىالاغةزلك)هم

ألارر!طورإة،يةالمسرحىأفقو!والف!حىبجن،حفيهقلمص،1قط--ربينالمصايةاهجاتأاا-خ!فلانذلك.العروبة

(1لىجملل-ون)او((الءهفا!لى"ؤيالورربالقراءلرو-4ص--ثز!واصمنصجموءةيخلقلانبأر،مفىكفيل،حروأ

!"الحكيمسليمان"و"رز-هرزاد"وف،ربطءو!:،ورن!ماتبرينلاتوربيرإور:وياالتمثل

ي!زء-"211ال!!ةهـيماالروصحىاللصةانفيجداإطولا.!ضس،كمن

ص-نالاونهـ-ذالانوآلتاريضيةالا!طورر"لاءمرحية،----،هالردفانردالىالازهامهـذااحت،بماذأ

ء-ن،الوو:جمةرو،توالكلز،حيةمن)ورطلمتصيالم!!رطليفأأتاليةالتبرأص،.اتجربةباكليسمورور،)كلء"مهـيأ..روميسو

ء!هـزاصشكلاتعنجرالمعضماعيالاصونالمض-5ذيال-سحعإكاعاص،رنوءثسخم-مة5شذالحبمبمؤ-قتو،هاقامفقد

اتشصص---كانتوإ،..مع،اشةتجاربورنفي،،رعل--"بعملالعربالقراءءلىبم-رانلىوم،لباخقراوجه

--،تبال؟فكارلاوزاردالاليستطوريالالىالمسرح!ودة"كازتاقد..."الروحءودة))أضجالنوأئيالر

ا):خاىو-"اتروناجموعةضرعروا-هاتاو،زجاهاته1وأدلم:،ويماليواليهزدعولماا)ورءإيالشطجيقإدالة"الروح

لثء!حيات15!ذننطقالاالطبيعيفمن،افلسف-ةوأالفشيةالم-مصصطةبالورصحىالسردايةعمكازتبةإثالحد-يأالقصه

--،تض-،باغة-الحركةوز:ضنالذحياةدمتؤض-،1،التي-انأز-،5احديقلو)لمم،الع،ص-"ر،للغةارأحواعمايةوكالت

ز؟--ونانأص،الش،ريحيالمسرحونتخص--،ت..ال!وص-ةلعم--ا،الظشيةالقيمةؤررصنأزقصطقدال-؟-مفيقتو

-اتلممرخزارصناوالؤديميالصربرخض،تارهـنمنتزءةث--يءإصابطقدالف!محىالاغةانأو،الن،ضجالروائن

ذلككالاصرداموص،،أ)تعبيرلورةفيء:،زتت)ء!لهـول"ءودة"فيارال-ولفةانأو،ال--نذاكفيالضصدعمن

واف-دليء"ءرب-"تضحنص-"زشطقألاايض-،الطبيعيؤ!نا!!ضهءونالمور:ويالفهماحبمز-و!نحا-زاكازت"الروح

--"الأونبنؤضلى.القدمجبث،نرو!ازاةاحىكب-ةشخ!-يةا--ورودرةااكةالممفيالقاربطءإجم"ورأالىبالشسبة،الفني

الا--ء،ءيصسرحظؤبالثمعبيةا):ء،ذحبهاتتحدثال!ي،ؤكأوو،...والعراقسورر"فياولبص،نفيأومثلا

،صر.المع!-ذاصحلتملكزاًلتماو!،بالقحع!-ىءاىذللمثبعد

ضابش--،3صنوغيرهالحكيمؤيقت-وكانهنامناً)درالص---"والشوردبهاوزورشي،التعبيرؤتونءنصيدالر

!--اةموالروء-حىال)رو"رءت،رونوهمحقعلى-يمينارر3-لووا)تارلي--ةليةحعرالثرحيةإ-وا--دذالق!والادبية

ولكشظ..إخىة،روالشر"الاسطورالمسر-يةاراءواداز-ة.ينالمفكرلكت،بضايةإلفكررارالا

جىررإدااتجا!،يتجهالا-صرةالار،مفيأ)حىكبمؤ-فتونرىزا.*اءرونسب-طمالقريبضقبلالم!ر،نزؤ!نونحن

بعضريعالجالذيسرحه5الىبالنسبة،ارالحولغةفيانليوم،ألروربالقراءبينالفاصلةاصزاًاحوكلنفسه

حراسضيربىانيحاوإطاز".الحدإثمبتءور:،صشكلات!رر،جوء،ملاالعربيةالاقطارررنالمرتقبة-رةالوتصبح

دأكأ-لنالفظنداءلي)جىانيحاول،الاغةوصرأسالءنالاتص!،لطوصت"ا،4ازالوصءتلففيألاتصاكءواملءن

المجم--عداخلالادبطبوخصنزملائهونداءزفسهاتالل،بس-ر-نالمتبأدلالفهمو-دةإ-ققالذياللغونط

إطرفي-نابهربرض-يو!صروحلألىلجأولهذا..اللغويا-س-يأاوالقص!-،!انكاتبلىمستطيموعندئذ،المحلية

إ؟--ونلاحتىتتصف،51منب،لعصاوأهـك،المىشازء!نال!ربالقراءلمتاطبأن،العربيةجنسميتهكازتمهما

حى-وأرالحكيمفيقتوشتبلقد.واتهاما-تجاجض!عصوأراداذاىالفصحسب،لاغةالكجيرا)وطنصنبفعةكلفي

يختلمفاانيمكنالضىالفصمحىباللغة"ا!صفقةا))مسرحيةأؤرضت،-ص،اداالمزدوجةاللغةنجنلكأو،اًلادبشيوخ

علىتتحولاللغةهذهانبمحنى،القراءةعنالشطقفيهما!الفنارادة

وتحولط،عاصيةلفةالىاسرحاختبةؤوقاًلممحللسانكزااهـتخدمانبوممالحيىفيقتوكانهـلترنط

لغةاىاالمر-يةيتصفحالذيالقاربدءلسانعلىبتاكجيرالتععنعاجزأ"الروحعودة"فيالمزدوجةاللفة

ب-ذلقدالحكبمةيقزواًنفيثكن5ورو،..فصببحة؟غالبايسالاداءصفةالادبنت-وخءايمهـ،لمطاقالتيالاغة

أز،حتالتيا)-وأرر"الجكللبختارو!والجهدمبن3ثيرادافعغيريومئدلهلكنلمالحكيمفيقتواتجأهأنالواقع

اهـذيياللفطاتزاوجاهذاصصل"ألصفقة"لمسرحي"..لزماز"إقالساأوعيان5لونالتحقبقءلىهوواحد

.جلعلاا!ذاءنواغناهأ!حناز،!،ن،وه،للصض!اةجللأكعاحز!4ا-لفتيةااتهجباىاصمبئلنبا-"3ولراةدء،"زتعال!د

ةؤا-طواألاغةعامبةء)ىالص؟جممفيقزوحىرسولقدوهـن،ا.طبلأقزقطةتكونانذالثبعدل"،ررليربدءنقطة

وو!-،الوعيحقيعجمهفضيفلهـرالمسرحخمث-جةءلىهـ-ناكثرالاولعطل"غزااذاالاألازطلملأق!ذأأ"رتهيا

-4عالواقماتالمقوتكاملسبيلفياليهزدعوالذيا)هدفدمه--رفيالمثقفينوءجصرالمثقفينبينيجمعؤرائيميدان
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مفلم!جيرر،تالتعذجاخطاهذهنسستصدللالم،ذا!"المذر،علأالاتجى،5ولهذا..المسرحيألع!لهـى!خص!جاتالنتلرسم

هـكانلفلا؟،،المبسطالفحمحىفينف-4المرو:ىرؤديبمماوه--و،عي:-*نصبامححكىماالاستاذجعا"اخرهدف

لي-،حسنا--ناا)ةرقولانليتط-ءتبمور،ذألا!تا)--ذيالتمثيليالمسرحع5الجماهيريالتجاوبعملصة

وأدار..؟لتوترذوالاعحمابالذأبلالو-"ذو..صاحبيالواوعرلغة،الحديثمجتمعناصنالجوانبنت!ضىيصور

يرجبوالمسوحيالقص!!يالادبان00.((ا)راديومفتاحهـ-،رحفافيالتذاكرشباكان.اليوصيةحياتنافي

فيلي؟ونولكي،هـ-رالجملليديأصضت،ولفيي!ونأنا!-دىعرفتاها3دائماتتكررظا"هرةرمثمهد،المصرية

"وب!،ص،قناولعقولهمفيركونأنرجبابديهـمهـتكاولو!--ب،المسرحب-نكتابنمان5لكا*نبالجديدةالمسرحيات

ويخدمالجمرعهـمكلاتعنيتحدثالادباهذاكاناذا-ةالمسرحىعنيعرضمابقدرالصريالشارعرجلان

!الانسانقخسية،يصرؤالتيالمسرحيةءلىيرقبلالفصحىباللغةالمكتوبة

-يالفرنالكا.نبيقولكماالقارىءصورةالادبانالا--رىالاغةز)كطريقعن،اليهسينقلمضمونهاأن

ال-حدر-ديالوعهـبهذاخلالومن..لسار،رليولجانهف،ءن.والتجاوب2الالفةمنكثيروبينهابين"يستمالتي

أكعبيرروادصنصد1وتدالفنيالعملضوعي"لوالناضجفبأحرزهالذيالنجاحجوازبمن!همماجانجاندرك

النقدر-صةالتظروجهـ"يدرؤبعازخرج،العصرروحءن..الشبانالمسرحكتابمنفريق،عندنالاحيرةاتالسمنو

وزعفي.الادبفتونصنفنبنعاىبتطبيقهمانت،ديالتياز!ما)ىاولايرجعوالجاهيريالفنج!بنجاحهمسران

خلاصهزجملانوزستطيع..والمسرحيهةألقححةرهم،الدؤ-ف-ةالملاحظةخلالمنعصرهمهـنت!كلاتيمثلون

هـنالادبيوجهالذيهوألقارىءبانا)-،رتريالرايالسش--ونيعرضونانهموالى،المعاشةجهاربوالت

كر"-فى-القارىء!فاانبمعنى،الاديربالكاتبطرر!ماالمشك!لخلالمنذلكبعدصكلاتالمنتلهذهالاجته،ءي

المادةزلكالت-ققعلىهو-القراءطبقاتلاكثرجامعالوأقعيقال-،،فيالحوارلفةر"ونعني،الملائمالشعبيري

..الادبهذانلمت!موالضاسجه--وط-الزت-كل،التيالحية،كأ-الفن4زأحيتمنالنجاحهذاوصصل.حيةالموتهاودلإلا

ماضيكأحعلىو،ومطالحهبحاجاته،واًنفعالاتهبقلقهانهاحرىهـرةبط،ل!نا،إقوماتاهذهوبنفس!رواهيررةالجو

الش-بالحيةالمادةتللمثيم!ل،مستقبلمهوأحلاموحاضرهص--دانؤالماأختباناكتابنامنأ-رىصجموعةالىسبةر،لن

ألازت،جل،ذاوتحددالكاتبهذاانتاجعلىنولسهاتفرض.بلةوا)طوالقصيرةاقهحةا

!إبف،تها-ضلافألقمارى?لمىأن.ربئالطرهـعالمءت-دزورفأنالخاقدةالاتجا!يةالجو)"لهذهبدولا

اًلراف!---ةةالقوهو،الادبالىوبا)ت--بةوصمستوياتهه-ذأ..تيمورمرءودهوالادبشيوخن5آخرزءودج

أتجربة.أعكأووصوالتخطيطىمركزلاز"ذلك..جهةاووا-المج!ور-جنطائفةألىانضه،كل"ورضذ-المثصبخا؟ازبا

لادبوص-"لونقدالفارىءاننجدالسالالىهذاوعاىبا):-:كأ،قبلصنهـلكهءانالذيغيرحرارقاطرير-اك

وعياوأو،اخرىةمروص،نسي،ور،صرةكلالىيكيافجعلهلبةالظالصفةكانت.والمسرحيةالقهصةفيالاداءلعةالى

فياشترايهماواقعياو،رارعةصرةووجودر،،تالحةمرةهي،تيمورصحمود!دالتعبيريالنش-كلجوهرءاى

ؤ-يوالاجتماءيالعقايالتطورخطصدارءلى،النهار"وبي-ن"ليينالفكريالاتصالحىو!تقطعلاالضيالبساطة

المجم-لالتفسيرهذاخسوءوعلى..الع!ور*ختلف-ورليلضزهكانالزريالاتج!اهلهذاوزحق!قا..الثمارعرجل

وورخىرني4بالتجرضوعصوبينالرابطةالحسلاتؤةدزدركرعضعتب،اورصاوحلرةعلا----"اًلواليرةالممم!-ارونءاون

ا)تعجبر.*لة!"خلألمنوالكاتبالق،رىءبينأو،اتحبربةاز،حب-"صتكثيراوأ)تقىالعاهـ-ةر،الغةالاحيرةص--رحيات"

صادؤ--ةصورةالادببكوناناذنالطبيعي"نإوفقةاالخطواتهذهمع،الورصةهج،لفيالسرديالاداء

نتحانتىصانالحسدقهذاومحور..القارىءللجءهوراندبورزرو-ر4ولكن.اًلثجانكهابناماليور-طوه،التي

صفالمفتعاة"الرتوش))تلك-الصورذرسمعند-هـسرجب--،ته..اللغويالمجمعاعضاءصناء!مواصبح

الدعوةمصىوليس!.التعبيراشكالفيوالتجربةمضامينالتيالفضحىاللعةبتلككت،بتهاأعادب،لع،ميةكتب،،التى

-الفهـملخطئونورنبعتقدكما-1)تعبيربةالبساط4ألى-در--راز")هميثبتانارادوكأله،المجمعيينترضي

هناك.انشارعرجلمستوىالىبالادب-نهبطانهوزخارأتصنوزظرةبة."إ-ايغا"الاداءءلمر!لقدرت"ليزرو،أت،يم

نابدنراننا..صولوالوالهبوطبينصلموسفمارفتلف"-حثهـنالمعدلةامصرحياتال،ذهالنولدرةاًلمراجع"

لنطلعه،معهلنتفاهمالشارعرجلا)ىبالادب(،نصل"رز-ض--4كلواؤعبينالفنيةالفوارقرودىتوكد،الحوار

أ)عصرهذأفي-لانه،صورتهأليهلنقدم،مشكلانهءاىصورتهافيالشيخصياتفقدتلقد.وهناكهنارسمها

هـداعلينايفرضالذىهو-ؤ-"لعيشالذيالواقعي،ساز-ئيوالانالنفسييىالاتكوأصالةمنكثيراجبرةالاخ

..!الوصولوهوانطوؤ"االهلغةفيالتعبيريالواؤعأصالةف!قدتحين

ايضارعتقدكما-ذلكبعدالتعبيربساطةولشمت!ينالتكولهذاالمبرزةالرئيسمىةالعناصراحد

الجماليتن،فىانماو،للجمالصنافية-الفهمبخطصونهـنالاخرى!يانتقاتقدتيمورستاذألاعندوالقصة

يىبمساحألاسلوبوجهوتاطيخوالغموضأ)تعقيدمع-دةالمعقالفصحىطابعالىالمبسطةالفصحىطابعمن

الشررالىبالنسبةالاداءجم،لان..اللهظيةالزخرفةكتتانروم-لهقلتولقد..التعقيدفيؤ"الممربل

حيثمنعنهيختلف،الحديثةالبلاعةفيالتعبيريمةلمنازشالمصريةالاذاعةاختارتهمالذينالنقادصنواحدأ

الكاتبالقارىءمنمايفهمكبقدر..القدلى!ةالبلاعةؤيإفهوماجبثن5الروايةهذهان-"شمروخ"ألاحيرة4روالىت

حديدايدر"على*،يكتسبوبقدر،مع"ولبضجاوبر"ثررتأوتمضللانهاذلك،ا)تفديباركهطبببالموذجاتعدالمفهـون

يحاءبالأتمحمتعبيرلمحي،!باةوالتبالنفسفيعةأراةاخبراصن3:،--،ول،الاشتراكيةاقعيةا)وأدباجيدور-توىءلى

يكون،الفكرةوجسمالاساوبروببينالملا?"ووالتركيز"ا-بالاغان..المجمعأعضاءليقرأهاكتبتقدالملالىف

بدورهقامؤد-والمسرحيةال!قصةوبوبخاصة-ألادبالادأءلفةفيتفهمانمثلاوستطجعلاالفراءمناورةالمط

.والاداءالفنفيجةالجمالالناحيةمنال-ليغ..صى،حبييلبخبخ":جيرالتع!نالنماذجهذهأمثال

أغداويادورالقاءـرةأذنوص!رك..ؤزةالمستووالاعصمابالمصوحالوجهذو
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دفي!يم!أ!؟-/.؟-.دلأ-ص
غ!-"،في

بم-!+!!!ترد.(،ي!-ف؟بول!!في!نمس

برلمم.اء-صصصلم!.!!!!-إول،لا-كا-أ:ض"خ!4؟ا!؟أ!شأ-سول.7+!.!
!----اسءمص!ر-+تهدا.!.01!خ!؟ خ!!دفرصىه!ا!غ.-ا؟ر*!إأكأ!نج!ي!6!،3!ش

---.---.لىليمايير،غغ"في:!؟به!ر!!م!د!غ*خم!نن؟3+أ؟!آ"/؟،

تختلاو،احكاء*فييريزطاو،زفسهلاقصنانه،اء"ودا!دكط،را-ا*اهي،ل"حلعا!بعد1،ف*رودلمكننزامالتكب1،تء*اة

لدىمقاق""ءلىيرءاؤظ-ان،الا-واًلمننجحالت!عولا،ءوافيبرضهان-معروؤطءـوكم-ا-والةنالعا!بينإةوقوا.ؤضاامعلماا!كهد

ارزثفىرإذلهانأمنإلم،عليهواصرموقفاات!!فاذا،ؤرا!4جه،رةيرهـ.نعالدي"وا)!نانو..عملىالنتانيببه،،بالم!رفةيرةءملالاول

تخلى،تلإ-قهعلىو؟نارر2بمبدالتزمواذا،ويرتطورقيجددالذيا*امايره*نفىهـاذا.مطارو"منالناسوي!ىيعرفاذياهوالءالمو،لثيئا

؟لىمندلك4*أرالت،معليهواز!الت،القطاروفاته،يرضأءسهكان"ن4ت؟ص!امههومااًو؟عملههو9-ورا؟ادناؤدءنيرق،لان

برخطثةرؤ!6ااو،اوضحهؤدكانسابقدايءنتخاىواداً.جاذب،امرهواوعفيلاز"،ءالماا):اؤ!ل!+رانذملكلااننااوافحا-

نظرهـ،ور*د،بصيرز"نفاذالىالنفور!فيصكالنهسرى،ارت!"ؤد؟انعلماتصميهانيرميمما،يرضتجاذتجولا،ا!الكلليمناهجينقيدلا

.ةرامالاصوقا"،المثقةلازمدامثمةمنيرقولهء!كلوعهـ-ضولا.الفاكياوالبهواوجياوالمهندساوائيالمببممعالحالهـيكما

،-ومهظم"،الناؤدبهاير-ةلميالىإفبما،لم!االبلايراهذهالىءإؤطويرفوان،الخاصصنعهمنبشيءيأتيلالانهؤضاذا5نصةران،كذلكنمان

ؤ-!انا!طو.رلير!إظالهمداناليهايرضاف-نفسهالنهد?قداشيزرهو!.خطاهمواؤةةىالفنذويالىصايب،الاحياناغلبفياء"لمنع

نايرتطيعلاناؤدايركونانري!تااذيؤا،اهدافهؤبروان،واعثهوءير،الموسيقا!برقدروهااكياًلاءت-قىءير4يرديربينرونزخرجالةىالاعمال

وا،بالح*ي!قىتعلقهاو،مثلاالاصلاحفيرغب""طىادلبلابرفيمنا!-ك،القاصير؟لفهااكيالقهصةوءير،اك-اغرإضظمهاا*نياالقصيدة

ز،إفي.برخلمصانبروالإطيميرمهلاانهكما،والمفضببلة!لمحكمةزثصدانهء-نا،خوىالفني!ةوالاعمالالنقديركأافولابينا!ثصاسعةالفروقءن

والأعراب،تقي.م،.نهوبيان،ا-كامهاءالقيؤيونرطتهواهوائهءيو)4ءن...الى،الارر-قى1)ى،لمرواكء01الى،التماليل

از،(مهزفسمه)"ت-ولمنكلامام،فيحاالمجالويظل،تففملاتهءنإبدولا،واًلفنونالم!لمومبينالن!ديرةور"الذياكازراًلموق،طهداً

.والازص،ؤطالنزاهةءلىالهوىوتغايب،والضحبئر،الءجردبع!مزء،نءلفياكإقدجعلالذي!و،.4ؤيثبتؤأدم"وطىءاضفسهءهـ4

"ء2ث-وؤطا!ضاؤهـ))شخصيةمنالاخلاؤيالجانبانيعنيذاكنظرة4اليبظروناكاسوجعل،كمادز"مرجرجا،مضطرباومكان

إنا"رليمنو!و،الخمارجمنتساي!"يرمكنلاوأعزل،سترهالىسبيلل!هـ-تالادفعالاتمختاةطعاىوز!ور،ابقيالبرورجرجارنريرثوبهاخاءص"

ارهـابؤيهيرؤثرلا،!ماسكا،صاجما،قويرايركوناناما:لهماثالثلاا*إةهـا-ءازا،االى،اللامالاةالى،الازدراًءالى،اكةرةالى،اًلكراهية

ويرضطرب،ا)ء*دماتلىدىبرتداعى،ؤت،*؟،1يكونان،واء،اغراءولاوت5وان،تراموالاص،ىةالمسطوصرمالاعإ-ءابذرىلىا.نرزفع،ؤلمما

تتنءنغاراتمنإصجولااتينالحالت،3وفي،والمفاجاتالاحداثحي،ل.اصرطوراوالملق،طورابرا)ـحشبية

...بهتحلرلملأتوو،علي"ؤ،،ءليسطموقسوا،بناؤديرهمردهـصاالفناهلةءاقماوقيا

قي،دالموضوع4علاؤتؤيتدرجوجمهـعها،النقدمشكلاتهيزلمكم-ز،المتنبيموقف،اًلبميدزاديرخ:،فيذلمكءنوحس":ا،احك،ء،6

اًلىلهافيحو!ل؟اوة!وعيةا!ذه"نع!وقأين.ولا(وضوعيةوءلاقةالذيالحديتتاريخنافيشوقيوموؤول!،إعداًءاًلىحو)،!وؤ!4ناقدير

؟الاياممدارعلىبها.برءلمدعدافدلادبهتعرضفاذا،((اص:ت":لهبركأ(لانالا.رطيقيركنلم

داودوبينبينهوقعكما،ءايهالفوريردهار،جاءكاديرضاهلابما

اً--.تحصىلاذلكمحاىالفرزجةادىوالامثلة.?ون

11اًلقضاؤكماالدقيقةوالموازيرنيريراًلمطفهـفالمك،شىءل3هداوليسى

ء-نتضءذهخ،صاموققااوراًياكبرىعالميةثقافةلكلاقيدوهـ-ناضاسالهابرثع!اؤضاععناصرعاىتنطويتنوالى،لي،لعلماًلمضههصلة

،ا،تليءةوا،اهنببةا:ثلاثالثقاؤ،ت!فهمنوالبارز،ومشكلاتهالنقدءا-ىاللةوالجاًلمرزابببنامةق"قامتفاذا،السواءعلىوخاءهـةءامة

الحديثة.والغربية،العلماءءننفروساندهم،المكروباتنطرير"دحضفي،مثلاباستور

اكقد،مناتربياالموقفنبدأبدراسةانالافضلمنير*ونوقدص-ولواثاحناتللم!اتراتحداتضعو!+،ا(تحربةالىاللجوءمكن1

،غيره"!آ"راالمثققينسوادلدىوالمعروف،الببومالساقد!وباعتباره5-براوكانتمقتملة،ضجةكلذ؟ائجهااهـاموت!!ا،،الموضوهذا

الذيالا!اله!كالوااديناإبئالاغرحضارةالىبنسبةبرهتانه!.مالاولا،"رالمجليادقة/ليستأيىلآالجممايبروالماًلفنيةالمقابي-لاولكلم،.مغتعلة

.وثقا!"الحديثالغربحضارةعليهبنيتوباكالهـ!،اًلدلبلأعطاءفىوصرامته،لحسوسةاؤسرتهشم!?فعلىهي

عمط(-في4صاحبالفه،ءربربعجيبنر،ب3العربنحنولدينا،شطللاالمتنيشاعريةحولالناسبر:قيسم..وهـكذا.الاؤظعؤ:،

الحدإثة،العربيةالنهضةلفجرالاولىالاشمةانبثاقمعأي،القرنهذا،اـوراصايروءظالىهذاانفصامهموررتمر،احئراب3،ؤح!لها،لتكضلون

ء:"حل"و!والا،الاولينجززيهوة"عمنسنةئلاثينبعدتأليفهوأتم!فرناعشراحدعليهاإمضولم،قايلةايام!ذوادتالى.*لةوكأن

الطلبي،،الحمصيبكقسطاكي"تأليف"الانتقىادعلمفياًلوراد.ؤء-ءمهبعضفىشض،ين!بكءولكذلكا"ركااًهلبنزتءمو

."عنهعفيوتقييماتمفاضلاتعلى،ئقدهوحيثءا،،بنطوياًلنةداز!زم

هـ"وازب...":العجيبالمكتابهذامقدمةؤبالمؤلفبقولناؤ!ؤضلىة،ذا،يرروا!ووال"مدإلللةضبرءرورةصةوجصعها،واحكام

مطااعةعاىمكبا،الجليلالفن1هذ!يرأ.زءنجععاماعشرسفتازل،دورفىؤاصر،علىقاصبضةوقحكماو،زرو.ـ!و!،لضاعرعلىشاعرا

هوىذلكصارحتى،اًلطوإلىاًلباعحابأصالفرنسيينمنائمشهكتبتغييراًلىبصدمنواًضطر،!ئارمناثرفى3اتب4قههء/.،غضاًو

وفي،عليهالايقعانيرحبلاالطرفوشاغل،اًليهاًلاتنزعلاالمنفسبسهيرهىمااثلكانتقييمهمناًات:صلاو،-كم"تعس.!لاًو،رايه
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وأ،بلدسيرةاو،اديرب"!ؤلالات"نهدءلىلدوؤو،ألمعرفة!روغاظةرلعلي،ا!عرب؟تبمنت!والحاقديمااقلبكت،ذاكخلال

.العصورمنعصرلاتقافة!ام،اصخبربابر،ارزوبعض!كبماؤحزبكأزاو،ايوناناءنرجممتبخث-كماء

\)ور،!بذةوج،1،الادبالمالاخوانبعض!كانبت...ا(ت.ودةلةبالضخإ1افز

-2-،رءبئاًكرلملادا)5منوفيها،؟ةسالمهالأقطاروالثء،مبرؤ!الطماءاوأئمة

ماجوخسفكاحخ،ذشكهـننتيءعلىعترواؤدير*ونونلعل!م

:ءوا"-للاللرزكأءن3أ.زاص،اوورليييناندىا)نقدءثمكلةفيالىتعقدهذا((...هنالنالامالرائدقىمكذب

-دلىا-ال!س،"-ء!قياإخف*ءروطرأزق،رر"خ،،اووربيقىاالححتارةطبيعة،-(ااًلانءقادءهـم،)،العا،1هدا"حقصخ"بكؤ-طاء!وييرثم

.ءامبوج"الاز--،؟يةلمر!بئارؤ،عوانساعالغربيينأهوزا!كاكلؤرخةاقيءولةاهذهاناقاريءابالءنيغربنولا-وبهيقول

الم--ور!،أ!ىبطبء!لإهـظزراءكأالغربيقىا)حضارةاندلكونفه"هـلياًده،ريءءلىاثصان"نليبدلاوهنا)):-6.!اسنة(إوليو)

ير-لأ.راو"نالا)9?،آوأخذ!لملا،((اتاإ"ءدبرب))و11التعريرفات"ائىفي،ا)*"1هذالأخأ!-فالهأمأخذيعد،وا،ضطرابا)-يرةءند!انيما

فا،ار-ص-عاىبةط"-قه،الف!رلدير،1يحصلاذوتمضي،وتمضيالفي،ا!مرزصوير"ا!إذقىؤبر؟،ال!تهذابكت"نعليهاطلعتمتتء،آلاذ

"فوزتكأكانتههاو"ن،انفمىاعلى،نرهعالمجعلى،الطبيعيةعلى"اجماليخفيوج،منالا،النتة.نأليمهءاىعقدت"اعاىروقينلا

ا)-،-،از"،تارةكبمااك"،زجوآ،نت،((ا?ت،!4))نحوكلتجهـة،بالعلمالمث."ورإنالفن!ذالمجه،رذةقرأتهماجهـ"عؤلن،خياليدهنبمو!ؤء

أر!ربء-كأالأ!-إ-كأ!يتم،وا!"!نهاتوالالاتالصاعاتفيالتىذلمك،4ؤإجلواكلبز،".بىبىروزنروؤردفيان،وتين،ورينان،بوؤطسنتمثل

""-رذإثئيو!.بقى"15الاجوالحزبيةيرإتوالمنظر،الاداًربربئوالنظمزقدير*عدىلا،اما-س،!امنوغير!ث!،يسونبروادولف،لومىخروجول

.آصريجانبؤوروء،،جانبفيماثينالىلميلةارميةحت3الذياغرنساانؤيما،هنينومت،وكلؤ)ـورينومصوعاتءولؤات

بلمى-غن1.ارجقولا،ا*إماءختاولؤييى--تاش-،ءهءاكانبيد"،،لهينيرقيح،اإء"لأ-لالفنهذاؤواعدفبىكخابوصعهو،اإيه

ص-؟م511ءرء،،،.براجاو،(1ا!!االاطمثان)ءدرجةانالافؤيهاابالكإهـذامثلوجودفيلحظةاثكوإم،قلجلؤكوقتات-مابها

وعه--د،خ1)*،1!،ظ،رتاإخي،زيالمعوهكؤاك،((نيالنهاايقبئا))خ"ت3و...ور-،بكلا)علوماسرارءن؟ش!فواالذناوررنربرةاا"معند

آ()ء--ق،فى"تطفي?اكهةاًولم-ر،دوزهـإب؟!اصساسعلىالاقد"ونلبأجيرنرءفوزكماان،ا)فرنتمهبن!كعإصتىضلالاؤإالاصحاببعضالى

دوإؤ---يز"نأدلى-لبرضةوء،،ا*دلوا،والجه،ل،المضيرو،واإتزاهةتد.خفه!دهنثأعظمكانفما...اتفيمبطا!مالكلهـرزاؤواعدلمحيءؤاف

.الرار"نخهعوالمحكاإتول"ىوويرحيط!ا،اوودافونفءد،ا،*:ىفيق1واتفاللفففي1!*لأؤ!عاى،الاءصحاباجوبةأخذ

،در،إخكاد؟-ا،وا*كأا)غررءبئاءةء،رةااهذهءثالخيريركونوؤد،مصىءامائ،ممناصدولثت!ولأ،دختبؤهـ4يرولفلمشكبماءدلمكان

ن!رر!ت.إوءازف."و?ة"وي!،ايريبولىؤ،ل""،،المر-ور!فيالغارقةؤه-ا،ءإهء"واعداةتضةصعلاالتيالذوؤيةالفنونمن.لمور؟:رونهاز،يمو

"اربر--،رإتراًلا!اضىإتتإ-راءنإضتررى"ا؟اا-وير-ريالن،ؤدالىلأ،الع،زمعليهعقدتبماآ،اسخهساالا،الزعمهذامنإكجبازادني

له:قالاذ،4ريركا".صعب،هذازعم"!اجدلملانيبل،ؤبحاعنادا

اسس*ول----علا؟اءادتا)ىاهـتهـيرتطوبرقهوء!،ريىكهاصبكأت))فى!ط،كيادهـشارزياا(!الن!ءلمببةعدم"فيا!رايهذاانواظن

ؤءونؤ؟ادواإتي،اغاءففئاالاءه،قؤاثبهاواء-ي،مب،نترةاصبهاانالاوساهـفياإ-تإ،د!و.)زاللا،اقرناارباعثلاثةقبلالحمصيبك

وؤ--قى،ء6مةل/،ر!-ةكأءيرات512ءإهـ،1و!هـاط)ةءللنأمل1فيمجهولةا)د"ءءلىلمداكتء!ؤيفاريريبرولحق!اتبااكورةرغم،اغربةا

قي)داًصا--ااتالاء---وو،ببا!!اسيروالاص،وعراؤقى،وسحر،رواكثاثعربينالىقنيةكفرقةوا،لكلماتاالى*،مالمحند-لضبطوا

-ء.لش،إصكأالمبئاإثسعرالموضوعاتو،((لصاؤكماا1)شهر))ءنتهؤكرانخشارو

ن-اظلا)ا:2391عامبهاكتءقالقىفييرقولايرلموتل!..ت!ووهـذا

"-.---%،-.-ة-.لا.-.:7ىإ--.---"،..-!فااا!ص*!،ورا،ء-يلا-يررعو!اىاعا!تحا،اصةدالحنواصدا!حد"ناالى

.-\.د"معلا/.ال!!؟2--س:دفية-.؟"بم--!ل!لج!-؟-!يإروررهور3رلا.بر.و".4نففيإ"غافئالئقدبأن-للمعهول

م.--+-نر!ت!!!(إ.م!أ:قيلأ،ءتفصلاؤت،بحال)يسولكنه،بداتهؤ،ئماإت*د))ان

.-":-؟1طزإرئح!.دىع!إدلاطلاعا*ربياالقارىءاليه)بىجعمرجعافلىيكونوقد

!--اء؟بحورهمحمم!ما!حعد،ز*-4ؤرآ!زءنالرا!نبعجزهوارماذ،،،ا):ة!اًلىالغردءقىالنظرة

؟.%؟!ت!فاتص!ست،ذإكطلإاب3-الاد!ءكأوالانواع،ادشريةالممادؤءبينمهافوتصيين

إإأاء"صا11؟خمدءمحنملاز"؟وثمبيفءولرأعرص!ير!سفومحهد،عبالى!ا--ان:اًنالدكورالعربءقيالىنقلهارزيهايرمن

ا،أإ؟؟!ءكروعرف1وص4أدرواص"ا)ءديرفوكلدارسهالادبيانقدا1ءب!توان،جزئينفي،نص!

؟..069151و،5891،بيروت)وا)"شسلا،:اءةالم-اووه"لينؤرز3ء؟سمة

--؟حي

لا.-صكا"-7----ط++-ضتايربام*،ذ-ة)ءعنبفصلهداالمطول؟-،ر"يرهنهانليلهتااخ"تم

أإ-5701!!!ممهالمجطرلة-ا--(3وو--زإءطااروو؟اوريالنصلهذامنوصاء!،((ء!كاءلررةديمذ!ب

--،-،....ا.-.إ!".داة،ؤ-بيرة"--(دا(،رؤسلمةؤ-روع"--!فوعاإتاؤ-د..شظ
لهللصبههلض!ح!25-.اتما.وء"ن.اقءور:لالمصؤيار!صحيرءقورء*ءمدو...)):ا"،ازءقىامحةا)تفي

جصرء.ا!رومأو،ور-*6،"ء*ء*--لاااءر.15صد?هدو4أزبل،لادبرى9الى،ؤت

إرنعلذبد،كلرصاكتيووغأررسفئدرأن،ء،صلإ،)،،آجاوالإ.؟امءاجلفيكببرانمواا،صخهإد4

-..س-ب،يد.ايردا)تفيء)ىز--ا-طهـ،إداًراداا"3ا"هـراتخترؤطءتهاواصد

--العجييئالدفرعبداالتلام1،..زةس"4ا!دبءلمى11"ورروطؤلميماو!تا)ظؤهـا!اد!طيربقىورن

هـ.-.أ?---1كأا*رليئراا)حض،رةاطارفيازةقيات!النه"ث-إكأا!عىداك
لدحماص!"لزكلىالر!عالحترلىش!ءاضرى!كناأفاسىفى5إ؟:

".-ء--يم.-قيقياؤةوؤوالولا،صواز:،1وزمددازساع،،الى،6-"هاعاس!دم"!،!تةدا

.آترادس-عرمينجهتج!ل!ا10ينإ-ورداصذوجرل"وضعززاللاصإ(ل،ومشاولاتاكاوداووذا"نس

--------ء--.اتطالمأا(إجم،عيااكقيد"ؤ*رة،ا("ةلموللىارحهااؤر.إكو!،ؤدبرنالمةكروءالادب

ظمزر!لم،571ا813.حبصىر!زللطمإعةلمليئيرهنإس!ا-!حة-..-1.اً...بة.......

7:أ----كا01عا.(.......--------.-----طهـ-لرعل3!ي!"ء!يلاص"!ءء!لهدإبر،هـعا!ل!"صكبماا"ك!او!كبما
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ؤرأتانتواذا،ثابتمكيننحوعاى،العربيةالحضارةتلكابناءهـرزهكلى...بعيدةاًشياءبهاتناجيناحميمةومناجاة،والدين!ية

وهـ-ي،المدرربرنلابراهيمالكنابةادبفيمثلا"العذرأءالرسالها)عناهرأكنتقيوالم،جملكأاءروهالاكنتالىبريالحياةمنالناءية

ده!مثلعلىتقع)4(،العربيالتراتفيالنقديرلآالآثارانقسرون(01.طليشكلفير.)كلهليفدمها،ونصمبمعمد

!!تجزأتوا!هـةنفلىالكتابة:وهببنالمحسنقال)ء:ا"قربراًتابرلمميعفصاله-،،ثكأءصه.."وت"ض،ءرريكلبذلكثل،5دالببريان

د!-3ولعدى،اهلهاوجهـل،فضلهايعرفلىمومن،ءتؤرؤةابدانو))الاون.ان(1،بئالغربا)ءضارةءإىمتالا،اماطفي"واوالنفسيفىلمكر/قي51

(01!كشىءاز"4الازشمنليسؤانه)5(بهااللهوصفه3التيرفبته3ب-"،ازتااًلىالؤرن!-ذامناثازكبماءفالنهصتىازتهتالذي

ايةالحكت-هفىهالمدبرابن/ورد،والن!ثرالشعرببنالفصلوعند.عنهتمخضوالى

وازا،لهألميموببةء3:قال؟النتمعرتقوللالم:لبعضهمقيل)):المقصبرةص--ولاتهـجبرا،ز؟لمبزيالشعلعرشلليبردءكطفاليريقبلحاماقد

نا،اصءياره،وحسنالالفاظشأنفيويذكر"!أطربولاأغضبلااً&-ىاخيراًاووسحنى،ويناؤثييبحتوراًح،للشاعر"تعريفء

ادةاء"منهاجرتحيتالىالا،الكلمةمعنىالىتلتفتلاالعامة))نزش-ادادىتمتركلاوكثبرا."بهمعترفنجرمن!ترعا)انه:القول

."الظاهرفي،استعمالهافيسعناه،)1(1(الثتاعروظيفةاء:كهذهوابحاتموضوعاتءإىالغرب

ودراس،تابح،ثمنلديهـمماكلالياجمالايتشددونوالعربالىننثببرلمها2و،)2("؟القصيدةهـءما))،)2("ووظيغتهالنتمعر

،وا،*ازه،وبلاف"،وفصاص"،البيانسلامةفيتشددون-نقدية4بلإيهتنجاوز،/لماتقنيةوتركيز،دململيسىما"علمنة))ء!رغبة

دهـكفيصوابعلىوهم.بعلأومهاوالاحاطة،اللغةؤواعدوممرفة.يتقيدلاماوتقييد،تقمس"كل

تاوالمكلم."كلمات))الى،الاخيرالتحبيلفي،يتحولالادبلانو!طبء،-،ا)غرربزكأاحضارةاعلى.إهيمنالذيالجوهذاامروبنجلي

الور-دودعليهو.نفرض،امكاناتمنلديهمالهتقدمالنر!مادنههيااغربا"ذةادءتاا)كانتاككماالمربيةبالحضارةنقارنها،عندمابطابعه

دن14والمابوا،خنة،للمولصيقارالالحانفيالفنهوكما،والقبوداستاذ""كانتكما،الجوالمعاذءالىواكطاع،المعرفةعلىالاقبالفي

.للمصوروالالوان،للمعالوالاحجارله،تفت،،3اير!اوهي،الفكركنوزمنالاغر/قلدىعماالبحثفي

(موضوعية))بطب!يت،(كانت،العربيةالحضارةانيفيدكلههذا.عليها4اطلتمااول،4واطلت

اوكأاكفي5ء4-مفينشعأتالتيالمش!اكلتمانولم،الئقدالىالنظرفيور!مبه"3ءةا/بوكانتوالمشعراءبرالىشعرمثلااعرباعنيلقد

اً)ف-ن)ءير"ونظر"الشمروظيفة"و"ا)غنؤيمة))حول،الغرزيهص"اتهم.ننامتاداصتى،الأمراول((الطوعية)ءاو؟لمفو/"نتسم

الني،ال!--كأالنزءةءننتجتانماهموممنذلكالىوما"لملأتهـنلد!هم!بماالفكريمملوناخذوا،ايضاعفور،.نناي،الزكلنبلإيعة

الش-ى،الاخلاقصميدوعاى،ءلمميةنظرةالىالفكرءالمذطتنحول!تطبيقهـفيبعدمنوبرأخذواً،اولاالقواعديضمواان،دونظواهر

.صرؤطنفعيافجاهاكت!كالاءتلةوكانت،واص-راشيئاوافكاروو"حي،تهمكانتوبهدا

3انو،برءنهاالمعرببئالحضارةطابعالموضوءيةكانت،مذ"،برة،أخا)تاالؤرناقبلفما،ناررخهممن"ستقاةاليهابرجمون

كالااالاؤ""ء/قب،-بااي،طببميسياقفي،جريالحفارةهذهلناميواشنمرت!ي،نقديركأاعمالفيثمارهازؤتنالناضصةارلمحضارةطفقتحننى

ء-ن((ظا!ر5ا))عا!ين"باطارهافيالنقدجاء،"التكافا)و!ولوالىمخمازهـونوالماءةراوطمس،شاختانا)ىهذا-هيالطهشر!،

جانب،في"اخلافية"و.نقييماتهامماييرهاوجاءت،والاقعالالاؤوال...انطلاوهاومحطلوا،ؤيهاالابتكارروحعلىوؤضوا،معالمها

وصياة(لعربيالذوقمنتقاةأي،اخرجانبدي،حيانيةذوؤيةالانبة:إئقد./قىاا؟لفاتاللهءرةاتانياالمقرنبعدظهرتانكان

الجاء-ع،الرمراءقصر)البالمحيةالعربيةالعمارةو؟ثار...ار!رببر-.بيبنلاحمدالشمعرقواعد-؟.للجاحظ!نبيينوالىالبيان-ا

ذهـلمثرسملامةتصهـد(...الخ،القاوورةمساجد،دمشقفيالاموير-صمحمدبىدا(إ"لاببمالشعريزان-3.(لغويبحت)ثوراـب

.الحياةتلكوغنى،الذوقالكضابوهـذا،"والمكتابالوزداء)ءصاحب،الجهثصياريعبدوس

احمدبناحمداًلنثمعرعيار-،بةبعدابىا"ثونعليهيرعثرلممفقود

-3-ومح.د،الحاجريطهورين3تالدتحقيقوؤهـنشر،العلويطباطباابن

ر"أد-6.ؤتبةلابنمراًءوالمئتالمنتغر-ع.5691سنةسلامزغلول

!--!،امموالمربيةالمغربية:الحضارتينأمروينجليبة..كتاب-8.-للاملابنالشحراءطبقات-.7جمفربنلقدامةالشعر

واًلعرركط،الفريي:ا،وقاليئمقارنةفياخذنانعناذا،النقدالىالنطرالش!رمحالىنفيالعمدة-09العسريووللألكبما4لا،الصناءةين

نفسها:اًلقضيةنجاهاًلقديمالهنديبالموقفادبفيالهمائرالمثل-.01القيروانيرنتقبنعليال!نلاببموأدابه

برء.بخته!نشاطالمعرقةان،الغربياًلتف!راطارفيالسائداكم-الاكمعرصئعةفيالأمعة-ا1ً.فتبةلابنواثاعرالكاتب

ريءنال!ؤديمابوصغهلهتمييزا)الهنموسيولكن،البشريالنصالمؤلفولهذا،محمهـالانباريبنالرحمانعبدالمبركاتابيالدإبئ

فاءفيتسهمانالبشريالكا"نوظائفجميععلىانيرى(الحديت.ال!وافيعلمفيالموجز-؟ا.هونفسهالموضوعفياًخرتماب

وتحصيل،الممرفة1دواتتكاملهوانما،المعارفتقدموان،امرؤةاةالنقد/-وا)درأساتوالابحاثوالرسائلالنبذالافعداهذا

تختلمف!لا،وبهذا.صاحبهامعرفةفبمتزيدجديدةلملكاتعضوبممامجامعفيالمبثوثةالفنيوالصنيع،والمعاني،والالفاظ،البيإنحول

المعرفةوموضوع.والصيرورةالتحولمن،الى!ندوسيعندالمعرفةالذبناخقادواالمفكرينهـؤلاءمناحداانوالغر.!ب،العربيالادب

الانسان.نحولانوغ،يئها،"الذات"هووالاساسيوالاخير،الاولمثلا/تساءلانببالهيخطرلم،الادبياًلنقدانواعمختلفطتناولوا

والفصرقى.الكاثاتسامفيأرؤى"تصيره"ان،اخرالىكائنمنر-يمنل/مهاو"الئ!اعرؤيمة))كوبشكا،"الثهروظيفة"عن

،يحت-4مالأ،يمالكهماهو،وانساقانسانبينالغربينظر!مااذهـ-انفيالكبرىالادبببةالقضاياركزتفهد،"والم!معالادب"

الهندوس!يمبينما،مكت-بةومعارففطرلةميزاتمنيملكءااي

7يم!م+دلأحأ70ه!أااص!ءد!أجعكاا7+كالىص!5دا"11!35ا!*كاماا(1)

-63الصفحة"-طىالتتمة-4"أص!آكا!3لمأماأأ!أ+3أ7آ!+!أإةحع.4كا7ص!كاا!أم05+!7

لا50كا!أ7ا"لى4،.لم

ر!---حائلصصهرة"منالرابعلجزءافيلالةالرهذهوردت41)3!ي!أ+"+!اعكا34دم7أحأ53مه25أح3كاالم7ح!5رمآهيم

ى-لغوتزكاياح!دجمعهاالخبئ"العرب7!5كااا!+ة7.لاأ؟ا7!ا.لم

."كالبضما1كر":ن7اشقرفيوردمالى1ينيراء)550،3،ءأالح233ا!+ولهآلا"25أأ"15ل!.5،15الا.لمكا!
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لا-2دلىلاهـصي55ه5ه!ح!لمص!
ثم-والنفداوضهوعمب!ةا

كطوعالىطعههنامركروالطنامسىمةمككلمىةلوكاحيلىلنقدفهـوملمويلكأنسابمبةيحولالئربعن3.1لم)!هف!ةءلىاًلىزوصورتت!م" اهـروىوهو،.ل!مارهكلدىالمفد)صههو"

و!!!ي5هـههح!
ونفوم،المنقودةللاشياءالموضوعيأواؤعبا.نتصللاذاتيةرعبةاو

!يه..بردورورواالمخارجيالع،لمءئمنفصلةذهنهاوالناقدنفسفيالغرر!نطرفياصيرااورر!4وا.نفسها((4التئوز))ؤيالفرقي!حسصب

لامي-!ةنترحهؤيالصمدي5-لأحيرويهاامتيالحكايئهذهاليكؤ-،تست:عهيبينماغيرهءنمنفصل،مستقلزثصاطيتاتا

ا)قائل:قولبالكبمياءفولعينابعضانثىدت":الطغرائنوهـ-راز،حتا.فهمظاهرجميعفيتغيراوتسنت!ثزم،ا)كئدوررمينظر

الحقبميالماضينالفلاسفةاعيا.ووبسط

اهـ-ذهبء-ا،ذه:-اإصنعواأنالب،مومنوالنفادوالشعراءالادباءان،اخربتعه+ر،!!نيذلك

خالصفئاءبيضىؤضةيصئعواأو،الكنديركأالحضارةاطار!ييرشكلون،الثقافةواهلالفكررجالمن

اًك-هـ-حطالمعروفكأ-"الفضمنالايس!تفونؤكم،لهخلقتلمابستاو،ا"يرم!رتولخاقت(1طحة))

معدنهانجرمنلظالبهادقليركفصونولكن!!.يرضةجون"،كل،الاولى4الددجو!ه!،طبمتهممن

"عبوا!ة--دباكنكهنفسكأضعترزلمخه!التيلماوك!وبواعث،دواؤور!مفيعةويااكقاءالناسكلمع

دءـ"صاأصلهفيالصانع!!برهالذييركن3لاوصدق:ليفقالانى-!وة،)كاما-2،(4ديرالملالخيرات،الثروة)اًرثا-ا:اربعةمبى

اكأوير-صلب،بمن!-ذا:!"فقات!بالفعلذ!اصارلما،بالقوةاكع،ارواجب)دارما-!،(...اخا،اءبا،يركأا"ءوااًلمرركات

،رالاصة-،لالامنهبر!ملاماالىالصربرجءنالظاهـراللففواخراج.-(ساميالىة،اك!رر،!الشلاه)ءوكثا-(،(والروحبةالنصنبة

ا"رىءم!إفةيجعلأنالانسانارارولو،ا؟ولبايركارضلايجوالصرنه-4انسان*لىيرمثلان-ار،تدوس!هههاكما-الفنكةووفي

1(!ذلكأعجزهلما،ؤ.رفيخزلاأو،قطفيءرثيةالقيس!-!أرقىازاسبهيعنونوالذين،اثلا"/إقيالكونحركةفيوءوضعه

ووو-و،إ?ة!كطاءصلاحءت"،?ادتاذياامبباهذاانوأظنو.ن!--انوهـد!ها،ء"رهامنأتلىط:قةهمأو،الكائ!ناتسالم

((،لبالاحتمالا4وريفهـ!لاءاالىالصريجعنالظا!راللفظاخراج))ء-نالاكثرير"غجزطهـرانبعد،ت،1اعدالاباليهايرجذبئوباالحنقهقة

رء"--!ا،سياسبهباأماجتماعياامكانادببب!ا،نقدكليجعلالذيهو.مجردة،ء،ريةبهاعنابىض

وجاءت،والاصكاماً(وازبنمشطرب،الصوابءنغريبا،ال"أثيرءن.لم-!ح!ىهووانما،الئهـوسلدىنف!عهديغايرقىاذنالفنلبس

انشاءاز"--افيتتلمس،وادس؟يةكالرمزبرقىالحديثةالادبيةالمذاهب،ارماطةةطريرقعن،جهـ.،دةالىمسءلىوبرظئه،!مالطتجديردوراء

اًلادبمة،و.ن!،تها،الغنبةتعابر!،فيوتلكها"الاحتمال))طرق،فقطا!ما"لمخللا،إنالافذأتيرور-راي،الاز-صانيغبراذوهو

ممئرو.،عملاا)جهالاجوءوجعل،اكوبلابوابادالنظا"امفتجءما.ذاتكلديمثالالهوير:شىء،قواهايض،ي!جددوانما

،العجابالعجب.ذلكمنورايرضا،4وتقييموتحليلهاإسبالاثرقهـمفيأساسببنمبدأين،نةهـهئسدوسيكلوداءنرد،وءكذا

هواك،ؤ-دفلاناوان،قصيد.نهيرفهـملمانهالشاعرير*سبكأ!؟خاقهوما،والعالمالةنبيناننطابق،الاول:اكرابطاوتقروترابطين

حسحسالفردببنءاطفياحتهـاكابرءمد،اثانيوا."تورلمةمنئ*طابقاهذا

؟-ثا-ء----.-ا-..ت-كاب--:.ت--؟:.ء-!نمبر-!-آب.-+ظ---3-كا!،!ب،الاخبرامتءلميلفبىيف.،ران(وكلاهم.الشاملةالىكوفيقىوالهوافين

،إ-؟فئطنمإ!!-أنخطأ!!ههزأ%قيءص:اتة--،نوان،العربد04كماتماما،"))اإفئالىا!

في.-:-.-،-ء%قي-؟%:-أ-تجءم---"اءا-بم!-قيبرموم،اإ-معهـيلفنكاالادبيلةقدوا،معينةمعارؤ!برفيتصكطالصتاعة

-واكا.-ا"-ء!?..أ؟،-!ة-س!خو-ا--عكا-!.الكاماتاستعمالوحسن،الغةباء(مءلى،ي!ومء،اول

=؟--أخ-"!----!ترآ-ذ--شا-+ط.-؟!ارنمنأنرببرهوالم،-إكلماتااسقمالحسن-الاجرهداومعيار

-ح!--؟برقي.--و"تعبء-ر))طىقدرتهأو،القارىءلفس!ب!الادبرجمطاًلاثريحدثها)رري

المعرجمنطاد*!4!ضا*كمام!له!ضكلالنعاطمح!!روفمابر%اك*?-رور-وىشيئا،كلههذابعد،النقد.؟ينولن.القارىءذات

هـالفهاخضالها-ل!مارصرءب!العحساكرا-صعدرارشص*ارء-يماً)صتاب"ارإ!ياتويان،جانب!ي،كظرىءاًن!،ءلم،"ءن

1101-1.-.قارئهداتلتغيبرالمؤلفاوالادربي-تخد"،! .1!مكلصوالعرك!جم!حل!ريلى!موهـس*

رلىحى!لرما،ع!هص!م!المحوص*!فصحئكلوورض!1*الحتدو!!)؟ال!ىذاتيتهصيخالص،دازكباًلنقداندلكمنأبر:تج

ص،-بت،!وإ.زح،والموضوبمبةالذاتةء)!يس"!إكبانهاًلواقع-

لدصعيصوبر!ء1!جثثمعاوحف!س!طشض!+ال!دوسبالان،ؤ،ء"يرمرنحوعاى،ا!"ندولصياكةكهراطارفي

رر.طف.ا!ماصصال!-وبحكم((اذات"الى4هميصرؤطانما-ناؤ!اأمىن!ت،زا-

عةوبر-!خةءوعاا"ويرخضع،4حضارزءلىبر،يمطاذياالعامائفكري

وألعلووربرألبراالرعص1لس!اصهىلا!اًس-س"،الهالالوصودير!لممولا،الهاميعلغها!ا!شالغامضة أ--اءالاسهإ،م!!هيالماالمكمدوسيالىصاعرو"وء!وعا!،ساملا

سبرر.نه،فبمت:بتالتيوالمناجاة،اداخاجمةاوالأءحوات،بالغيب

!طهارص!عالترممئئ:ك!اب!زر؟-"بميهزاكانكما-اخرىحضاريةمناطقؤي-اضادلىارهاويهـزا

3لمت!عئ!أنى!يئمقاشطضثثرهمتلرم!لمحءلمحزإض!الزكل!،الاموواقعفيانهامع،اهتمامأدلىيرولونهاولا،قيلمنمايري

.اثواسعر!عصهص!!ب!...الافلممانساوكءيى"ادورإالذيالمحودهـب!الموضوء-ةتيرخهوفي

-..يستجا!ان،ئلناقدالحقيقيايعملو.واتاجهالفنانساوكوبالتاني

صدمر7!ه-ص!!مس-ولخ!درعلبا!!لممه!اصاعحصر!!ه4،0رساكاداءعلىالفناندميهصاعد،الفنيالاثروراءاًدخفاياهذه

ع....بمبوبمنيكشفأو،قبممنوبري!بن،جمالمنيروضجبما
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منكلهاومزلفاته،ناقداروسووكان،ومسالكهمفلفلاسفةتقدغير.":هارمصدكانماالىهداهالذي

انتقادات"الجديدةهيلوقيز"الى"اميل))الى"الاجتماعيمالعقد))ء--اتاجما،وا،وة-وعيةالذاز-*بءنا!حديرتالمضءياعهذاً

حياةفييجريمايعجبهالاكه!المتالغيريةبالعواطفمشحونة،مريرةالىالنقدحولالذيهو-ءتسوعغءراومشروعان13سواءالتأورل

تفومانصاحبهامنهاواراًد،اًلبشريالاجتماعواوضاعالناسوالتوازنوالارزلمكازتالثي"ةء4وحرم،اًلكتيرينزظرؤي"فن))

العقل)ء!ماه(،مرةناؤرراكنطوكان.الفاسدوتصلح،الأعوجابمموجعلأ،،الاودططرعض!ؤكبماا)ةفيةك!دن!وحرب،اكةادالىوأساء

4ملاحظاتطريقوعن،"العمليالعقل"حسبهلماومرة"المحضربمقع"-!انولا،العلمعن.ر-*فيلانالااث/5لارورجرجوةمعفي

الىافضى،والعمليقى،الخالصة:حالتيهفيالبئرياًلعقلءبى.ومغافي""جالا.ز"فبىمكانهأخذ.إو،،الفنالى./.رؤىلاثم،به

اسضحدموان-نفسهوالمعرى.والاخلاق!ةالمتفكرلة!ادئه .........صع-5-

واساليبوالمجتمعالكونلظواهرناقدسوىيكنلم-الشعريالاساوب

.والاخلاقالتفكيروطرالقالعيشيرةالمماصمةا.نقريرفي4البهالاورتتادره*نواؤطلمكأاند،!

،أجمعوناًلنقادصعيدهعلىيلتقيمشتركقاسماًذنهنالكاًنوه-و،4ننئض،طبتءقهالذيالمكاناعا،ز"ؤياايوباك،للناؤد

،الكونفييدورماالىالنظرفي"الشخصيالفي"استخدامهوويسشض-!م،والموازنةوالفهـلما*خليلواالمعو.قؤي"5فو"يستضهـم

جملة،الانسانحياةبهوتعج،النفسويخالج،المجتمعفيبجريو-مالحهؤجما((ضصره))و/سه"خدم،يرواكفارةقيه!في((دوؤ""

خاصة.زاويةعليهامنوالحكموتقييمها،العامةالاشياءهذهوتحليل.((الؤ*ر))هيالاساسيقى"،د.ز"ولى*ن..والمؤ،ضلة

النشاطاتمواجهةفيالشخعيؤكرهالمفكزيستخدموعندمالءوالاشي-الاءورفيؤ*رهم/ورهلونالذ،بئاولئكمنواحداًنه

ذويأف،انسانياتئاطايكونانيعدولاالذيمثلاكالادبالانسانجةفاذا،لي!الطاو،الادبمرالصالىمرؤطرانؤ:لى،عامةوالحوادت

يسلط"مادة))،الادبيةالآثادتصبح،وتعليلهاظواهر.درسفيوف،مت،.ف،ؤلاتذهت"ؤياذبثقتؤء"/دوروءأنالك9الى"لموج

التر؟-"علىفرهاًلزراعيالمهندسيرسلطكصا،فرهعليهحارءتاه?نلا4"ورش(ئه!انالمجتمعالى"وجهواذا،اءلإراضات!د.ر"

فيماثلاالامرآخرليحكم،فيتتقلبالذيوالمناخوجبولوجيهاوالاءةراضإتال*"-اؤلاتهنا!جمهؤويرتوربما،ا)كونمعشأنه

...يصجلااو،فيهايزرعان،ضح.اءنلمياةوالحرالنفسالىتوجهواذا،ا)تعاعرربئروكها.رت"،ر!طلدرجة

يحيطاقي،الواًحدةالمعرفةلا"المعارف"دوريظهر،وهناتعييروم!اولة،ءتهااهـهـ:رالمحبمالات!اء"ن،وتىطؤلاز".ز"لاعننراظ

علىيحكماو،يعرفهلاشيئا11يئذوق"انيملكلاؤ!و،الئاقدبها"*ورب-صفيأثراًوأب!دووم،المؤكر/نانت،رؤءمة!بوتلك.واؤورها

منها،يئكوناك!ه!العناصريدررلامركبايحللاو،يعانهارمتجربة.اسا؟هـةا"وريرقىالنتوا)نرء،رات،مةاًلطالفهريرقىالاجواء

العربي:الشاعرقالوفديما.ردوركان15ؤفلأرهأءهلانهسوىاياغزااشأنمنكانهل

يعاني!امنالاالصبابةولايكابرادهمنالاالشوقيرعرفلا4ازسوىروسونشأنمنكان؟اـو!لىد،!ضيةوم!قداتاراءمنحوول

ونفسمية(،وبيانية،لغويةامعلوماتعلىتنطويلاالادبيةوالآثاروالاسسلاةواءدنقضبموو،ولةوؤامصور4منابر.نيعاؤيكلهاعمل

،والعرض،الحوارفيبقفاتايضاتحقلهيوانما،وحسبصاعاوض-راىطوؤق-)ج.رهؤضهـض،معجالمجعليهابضيالتب

،وحدهبالعلمها3ارداالىسبيللاواشاراتونلميحاتوايماءات4اتسوىكنط-شأنءنكانوهـل؟!وا)سمياسة"ربقىوالىالاجتماع

للادبمعاناةعنماينشأاكثرينشأ،خاص"حس"الىتحتاجوانما؟!ارامهتىالمتمةالنةبمبرطرازقفيفكرهاعملى

ئانية.ج!4من،الادبفيعنهاالمعبروللحياة،جهةمننفسهنشيفلم/*نيلا"الفلاسفةتهافت))وكأ،لي"،ناؤادااكطالمغزاكان

بنوعبيداللهالبحنرياثاعربينجرىالذيالحديتوهذا
------.ص

دبهداًللهقال.اليهنضببرالذيالمعنىيروضح،طاهـربنعبدالل"------

لاواحداطريقا،ابوومسليلمبد!اباشاعبادجدإ،امسلشاشعرهزدم،من!فرليلص-المناصصصماامم!

.البحريلحاطب

كلفيويتنوع،فنكلفييضصر!لانه،لواسابو

00

.شخطاهلابمن!ويتحالى،تمداه

--
!هداعلىيواؤقلا"ثعلى"بالمعروفيحييبناحمدان-

يقوله،ولاالشعريحفظ!نواضراًبهثعهبعلممنهذاليس-

مضايقه!الىدفعمنالمشعريعرفوانما1ثلأرمإوطلمحعر\،ييمثعرب1لمآص!ث!1رربود1

ممملووهو3،البحتريجانبفيالصواباناببومنجدونحن:7.ر!ر!!!ء1لر!-!1

فالقاعيالموحطسيقيمامضابعانيلمادىالفنلمومسيقيفعلعرالقابعون،تجربةيفهم\4!للأ!صفلأنثررصمناط1لج!حممويح!لطاول!

...جرا.ءلمحزثثص!طتاا

ثلالعلوملجملةموضميوعياملمايركوننالثالنقدامفكر3يكون،ردلناؤإتلىذ،لكنالاول،بهرضعررةررمماا!1لركبرءالم!-يغيملماص!اصول!

الافاجمارسواممنيركونانوالثالت،ينقرهالذيبالفناًدصلة:..رزر؟وفىفعر1وئفيلطلعملزفطا!1ط!11اودلفاص!ئير

عرضهبطرائقوعلاقها،لاحكامهوتصرية،1،النافداًلخلأقائاالفنيع!ا1لمجلىيالغامةهـضي!اب.زس!ثت1

الاانجلاز"الىسبيللاماكلهفهدا،المثقودةللاثاروتقيبمهوت!!ببله.--

ومصربرعتمدللحكحمتبقىلميلفيلىكلشم!عصر،بهولوبةلاغيربتأائرائذيمعلموضئولزجمطلمجتقىيضعىحلمجا!لاح!لةلا!حداال!ي!ال!ديض!يءامام!"

تنراًرهاللطيفعبد.وادأويدالاحتماد8محل!اب!ه3ج!18لحدإعص،لنضرارا!ديعةا!ر!ل!
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*عسبزسء--ع.-يز.؟

نم!-س؟ءأ؟"!بم!؟قيبزبرحس+ذإ1ور!؟نجيخىبمت!:!أفى!ىمربحثديئاهر1وو
،."-ص!نرلأ+7-؟-إ:

عشسععشزعسأبلرسلمحسب.لسعسرعالمحعسعنسشعس

ولكن،يملكالعةلكان1)،الكت،باحدعسهـ./هـ:يروءلى.سعةالوا!اش،سععأالعسعشعسوا-عشأشع!-لاعنبسععساذهـضش:،"شعاسعصسعسش

.11)1(/ورءمكانالذي!وأرسطوجا،برور،يش--،هـادليا)تجداتدءوازحضزرت-ا:وما-خ!ءتس

ليسع"والهة))،اخ،)ء.ةاالفل-يمهع"العقل-قى))بينالةرقجعوير،ء،،عسوعشو.ز،،أ-،عسألجمألمعأر-هـأ)سعوردعنبهابععد.تسوعشعسا

ذلن.*!ا!ءنح!لىالادبجههـورالى،ا!ل!لم!سسيكيينالادباءعد3انتكماكأ-!ء*وكلو.ز-وء"فيواختإف،ا)تديثالادريالانتاجعزض

تقر"!!هعالمىالادبذ!--ثؤ!وجهـون،كانوااكقادابا*إاان--تو!،ص.تؤا-ديادبورناسلافناعنورف،5فهوا!دا

لمبنطالاءةزازشد/!هـ،تهإليمنماورتعلىالمورإؤظةشد،د،ائما)دعصور--،ركليدإخجداالازت--،جفص-ووالخقد"جادىء-ول

سعؤعسعسعتلاالارستفيراطيتعسعالمصوهعس،ؤء4ابىقاتابينروقوبالمةالمحكممعأرعسشع5دأرص،تشبهلي!اجدوأربمالعةدورور--عسعشيرسعن

وا،رآ(لي،مؤي./ورهـوناو،ء!اًد!!فيإئ!-:ونومنوالنبلاءالماوكبة.جىدردأدلىبر-اروجهاليجدن13كله،ا).خرلي-"الآدابفي

ط:فاتءا!لا!ادخاالنرجواررذاطنهةاؤهفئءلىم*ان!!الىيرتقورأذا!باالىمأطلأفتترددوط،لما.ليمالوردلىإول"بهليهوت

ويهـ،ذث-أوانن19البرجعسارإقىا(عستقسعتعسن/كازعساالذيرنوهـم،العسبلاءأسعإق،هعسعشادىطى،وأعنبزوردعسرسلهـلىت،عشص،ءلىالاعنرية

.عصروو*ؤكبماالاءلى4اللإور!ميبازدماج،م!ا،دابؤبالخوال-"التجديكدحركاتعلىادبيةمذاهبمن

الرومازغيهجةنه،ةصهـ،1ءلىؤ،مت،جمة3ا*للأسهادولةاتداوحينؤيصكشء)،،أدر-رزمذأ!بح!،ادرنجاقا"تؤ،ل.الفررجة

عشر،ا!معا)ةالقرنمنالاولاخه-فواعءسالئامنالةرناواخرؤ!رونوهل؟الادأبزاكفيفناءرمانحوءلىالف:ب"ورخاووا

التمعروراج،ألادر.كأا،!الاصطابعردوت!2،الفنبةالاصىعبرتؤنر!حبالمذأا!ل-)كزظازرلهـلمت،متقوانونقدز،لادبش،النر

ةحمالاد؟ةالهءور"ماز!واخءاةت،ا-ءالاررلمط،نوعظم،التائيال"دلي+اذبء)،ءذ)كءن-،بت!عدتالتي-،بالالىماتم

ؤ-كبما.هـبمل،جعسيردؤل-ءةي.نيارا"آذاكوراءوكان،الجديررعالمذاهب؟وألحدععسعس

ا)ت--امنالةرنروينا)تازسعاتصفاؤين!ضتلعسكعس!اارولطةيهعفةالفرسعألاعنعر11،سشسعسسعوأش-ح"خسعملتسعدإعر!عشبهـلناولا

الملسفعسه!هارعس.طتوؤد.""*الرومارصاصبتثم،اعسروباؤيعشر!رعدءإى-كأ-وز،ءاى-ا-سعيمسعسيعسالعالمالآنعاسعستسع،ععشكعأ

ؤ-ث!جدإدةصورخ(ؤءا!ساءدتم.ا،الادبىالتجدبنواحيبكلفييردأتبدا3*ات-ر.ليجازاؤيورتعهـشصين،المى-الل

،4بذاعؤالىروروانتيكيواءتداداذاتي"امععتءىلإنرلمها3الادبيسعالاجناعر.زقعدعسسعمعارعسمعسل،،حوعباعشوص،،أعنليعسا

الة)-ور"وروحنلاءسع"ما،عس-لإاؤهبز،كياوجسعردهعلءنرهـعابمظا)موضية"،،دالنهاءهاا،دعسععسنيةواسرعسبادىءمجمعسعسعالادبيا(عسسعب

.)2(الةإرةتاث!!01/دةادليمطالبشمضمونهشكلهفيالادبتربط،اتاجهمفيالهـتاببهاوبلتزم

الكخابالي!"تعسجهالذيالجمسعدعر-اذلكتيما-زفيوؤد"ةتضاهاء)ىلس:**بناوايىهاالداعينلدىوءـ!.يسعالفكروتياراتهالعصر

"الارتقراطالطءةقيخلةتالثائرعسابرجعسافي،4اؤالىطبؤعس.والشعراءء(-ىروضةءةيى-سعتلمذلكوهي.اـلعصرلروحالمعسئلعساًلعقيدسعبعسئابرقى

عساثرخا?لى/سعسبراكللاسيككسعاالادبكانوبينم،.اررتوررعسالمحاؤظهعيرعسج"41جم"عسرهومطالبالادبيالسعملنطاقخارعسمنوالنقادالكتاب

ا!روعسازتي*-بنادباءمبج،خفيفامعساالاإهسمهاؤلااثابتهعاًلنظم.اليهبه

لاسعنلاروها.دعسعسماو،جذورهاسعواعئاورها،اًلقعساعدتلكزلزل،سعاصفاعس،-ريتياربذكرهاللعتطعسيلعسجاللالتياالفنهةالاسسؤعسراء

ءايئة،ءعسصانيوشعروؤصعسمرحيهعمن،الادبشسالاجناسانت3و.سععسضمعسنهالفنيةصعسرهفيعسميقاتأعسعساو/بزعسر،الادبيالىمملروحتعسللبر

الكلأسبكيالادبىن*ينفي،ا)ثائرةاةءاراتباجياشةرللمفاجآترو-نؤرنين!واًليالاوروبيةالآدابفياد!الذيالكلاسهبرفالمن!ب

سلةا4إمرؤء،كهينالكلابمنامرىءكلرأيرقي،ؤبمفاجآتلا،مسالما،وتابعيهارلىطوقلسةةؤ!بماممثلة،اكةيةاالفلسةكأكانت،ايزمان

ذاتياالروعساز"يككما.الادبوكان.ؤببهاتطرفلا"متدلسعسعاراءاؤكارمنالصعسروؤي،الادبعسبعسالاجناسدعؤيالفعيهعاصعسلهوداءسعنرا،ىا)تنهبم

يرقطرءن،ونحاياتهفائجهفيثور.إ،ماعيااج"كانولكنه،طار.4ؤ!-والملاصمالمعرصياتشعر-الموضوعي!كصعراترويجوفي،الاخيلةو

يفضل\نم،الف،"-ةءبئالعهرباتجا!اتوالنقادالهتابلدىال!املالوعيؤ-!وبءاه-كأ،الرءسذلكفير؟حهركدتالذيالفنائنا-!عرادون

جمهـعسرهـبمالىتعسعس-4بالىاغيمعسمنصبهـعسلاءوضع"ات.!االاهداعس!الخ.سع-(لىووضءع،العاطفسعسعلىالعتىتؤد/3؟انوؤد.الفرزسيالادب

.)3(الانسانيعسحؤدعؤ"لاعسرارنشدانا،ابىرجدعازي،4وؤاسعةنربأرسطوووولاءعسرلىاعسباعسئرعدى،الادراعسوصايهعتحت

"ءصلالوة-،-ةالةإ-صةفىاخ!تعشرديما)01ال!رنمضةهعفوؤكبا"نارمنأنرا!*ونانقبل،والفرنسيبنالايطالهينءنارسطووبتنراح

وفبم.ادبهـمؤ!الروماذةيك"يندعامقىكازتا!تيالعاطفيةالةا--فةحلموردءختاللأللألى-!يى"المبادىءاستقرتولكن،كأالمحضامظيةاالغلسةة

ا!مد3بانالاء-ةادؤ-اد،"إوطدالعلمؤكبماالثقةاخرزتن!*"ا!كصر-،!الكلا!الادلي!النقدفيالعقلانعلى.الفلسفةهدهبسبباءصولها

((رتدإعدا)ءددلهكانالذيالمعنىنفسالدعسعسوجهعىلهبرءنام

سع.)كا!7:كاما15أأكاعسلم53لا5عسأعسأمعسسعسعسع357!اسعأ9!د7سعالم،دإكارت"هـلكالادبفيا!كلاسيكيدعنالنقادإ-لكؤلمم،وفلاصذعسه

آم33ا!ح؟2!مأماحأكاماح1705ؤء-رةفياءؤ:لالسابقةالاؤكارطىاًلقضاءالىالعقلباسمفيدعوا

الروماز-ي-*يئشسهـرفصورةالع!فلفةذبأخامقللارابمع12لاثبل،اشكاؤيممهجهؤ!"ديكارت"فعلمالحوعلى،جديدة

.لي"المببخةوالمراجع9591حطسىأ!ععدد"المجلة"مجاففىوعارة-وه،الئولىالسائدلانباعوسيلةالعقلمناتخدواًالكلاسببكيين

كله.التاليالبابوبخماكهة،الروملنتيكية:كت!ابيانظر131العاداتمنالألوفالسائدوبمهاجمة،الفرديوبالذوق،بالخيمال
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هـنإءةويءا!:كل*بما،الصياغةفيصورهأررءىاًلغئازكؤ!-رالنهنتوقف!و.ز-ميررا!يةالاث-ةالحركةكازتصبمنءإى،،د-قىالا!مشاكل!يحل

دونزف-ولفياء9ؤمنالق،رىءء)ء-،!بربتطبيهفيوصورازتتمانيةف!لءنفونينصسقخذوابالكتابعضلي،5!ة.اقوؤوان؟ظتءؤ!ه!اوننحقق

مت.ثلااطببهـ"ينوإاواف!جيناجه!وركانحينمي.الشاعرمنارشادلاواز،3،الدهـهاءليعقا!مخ!-مةء.روا،ات-هـحبا!ءواًداًاىا*وجها

وا،اجنره،ء*ةوةدرا،زرمرودمنقب،امااوصفا"رجوازيةأالطبقةفيال"نئسابحلثكنىا!ةكبماالانساذ"كأالدعواًتالى"براليةالاسيرم!رعون،

صقوؤ،-موزتصدان،بدزتىمنء(يههـم"افوصفيالعمالقةطؤي،الازديادفياخدتقدالممالطبقةكإزت4دازاوؤتاوفي.سالى*4

اًلاوروزيه.اواً!8-قيواالطبهوركأهيوهده.الانسانيةواان""ير،رسا!تهاالأدبلاداءؤوؤعا"صإ!ي!كانتح،جاتهاوتباورت

)بىنرلاولإدي7؟ؤل-صفاسارر!ءلىؤامتؤقدالافنتتراكيةالواؤعيةا"،.ا)-ها،واوتوجالعصسث.ضاب3جلء؟،،ؤوثق،مط،)ءهاءن

ا!-بمااوجوديركأاالةلمممةفئسىالطعلىالوجوديةؤامتكم،،بذكرهنط!يلانءنهمال3و،ورابلبن"يرانجاهين-ا!ةإرةنلكفي-الادبا.نر"ؤنمومن

?لألح-لأاررهـأسا.ردبالفيرتهاوعناانيةالازسنزعاتهافيعصرهاروحمتلتجماءةوتءأت،!الفئومجاله،اعيةالاية4ج!توواًلفل"هـفكماأور"،!ء)4

..وا)مبريراليالرمزيالمذهبشأنوكذلك.رشيدلمر"معةالنفعبالغابربتمنغابرةكلءنالفنالتفيللألالىودءوا!:رزاسبين

--"ا)رالدءوةيرمهـضكانادبيمذهبكلانسقنا.مماويتضجأءق.ةب!-وىهدؤطا".)*ونانير?*!لاا)ثصاءرانولرى،ثرة1(تإ

؟التاراتوأحاطوا،الادبياككوينفياكنملواالذ.يناًلعصءرعباؤرةو!بما،،يةالنفسورواه،وواًهلهتي!"ء!ؤدرءلىالحمءل!الادبالختلتق

للإ"مبر*ءال-4ا،ونيتوجج!،وراواختاروا،عصرهملروحامثلةاالفكربربئاهلإم،مدون،خ"رةعمقءنتم،اك-ءبممحكمةاله-تعوةيةأرابرب

لسبيلها.فيضحوااو،لهاوعاشوا،اعتنقوهااك!الانسانيةء-ناكوعهذابينكاطةاًلقظيحعةاذ،المعاصرةالمإدلم"الحياةبمطالب

أعمق"تأنرادعوتهـآجوانبمنالج،نبهذاوكان.ادهم،ءااوببناً)ش!ر

انذى(لحم"لمور!الى*لإا!يماقاصصعااكحدإ،دبربئالدعواتهذهعماد....
.........و"ملاصباءالىلزت،مالت3كما،الا"لي((كات))ليفلسمفةالاتر

ووقياوجهـوإلىءإبه،باايرماحدثوىهدلح!يتتناضمجوعيهمليهعلىأذ"او!كا!برساجمهويتو-!ع،فيقمة"باعالقنا!في((هـيجل))برةا-فة"لإأترةاًلهله:-قى

ءهـ-ىاءهلااو،.شرورمنلهماتلاؤبماالىويمهويضهـون،قئاتهالى!عرونيرعب،الف!اد-تزللالالىدعوز،!ؤىونوالبرنا-5ماويوزا!

.4ءوروؤ،ادءوالى،مفيهالدهماءالتءابةعدمؤي،رهمعهءلمىأسحط"

ؤكاا،ةاقر!طالآن!يكنونلاويرتوعاللك"احس!ا!رحقوقهااىمقهحقولوهشطلمهغ!ولشئالاًاةر!إ)انتمعرزإنبر؟هـونذلىفى.عدوهـ!.اًلرو"عا!ةنو"مهـؤلا?ن

".ع.بهحتث!عرهمؤيكترولذا،الورليالالمتالىاًاءمفوةإفى!داؤيازسانية

إةاهـك!،الاستاطها4لواحيوزمددت،لمتقدالطقة!!هكاتبة.بة.
..عسربمث--ابقى؟خجمةرالتا1)"!ور5وهذ.ا"ض.كهلا"ءصورالىتاريحفيا)5ءور

ث.نا-هـ،هـمواانالوافعيونالكتا!مالتتم.حقوؤهالنيلوظلمعت.بة.....

.....الدروسبحيرالمعاصراتالمحتمه،تعلىلعودءإمهار-ء،د-"سلجارب

قي:-،،حة"برادايلىفىارط-ا،للإءفينصفوئشخلاحقوقهاحالهانقائمهو،لاضيجفي!نبهـو!وءااواًررء:يةرءظا!منمظ،راً)اةناورنادعوة!)ء-ت،ج!وىوأءظه"ا

.برتوجهلاناهـلملاواصمبحتالطبقةتلكتكونتحينوذلك.المبرجوازيةافنائي،ا؟نىصعرابرنالى?قىات-توؤد.النظرنزيرم!نلمن4يراًكجر!!

.الكتا!الممهايرجيةا)ضجرالوضهءةوالفلسمفةبحركةوتجاربر!اا(تهاءوضوع"))ؤبنرتونأ

..:)1("ليلدىاوكأت))وهورلةالمرزاثرئيسللأم3قمش.للهـصر

واجهةورعنللحديرتلادبيمةانهعلىبلناالادبيةالمذاهبؤت،ريجؤ،ن،ؤمإـازتا-*متزاللاؤتخاف،لقوانينلخضعاًلطبيعةكانتاذا"

ت-اثاوالج.،ورذلكالىالحدبرتو!القيمةكلالقيمةولكن،طبقةا!شنهمروزاريخ.وتوج!-"تئطمهالتيؤواني:4كذلكا،زسصانبىلاف*ر

.صقوؤ"لنيلويتطلع،ديهاالانسافيالوعيينهضحين،الصقةالديرضية،والافكارالىبسيةراتوالاص".اعيةالاجالعهـود.زلربربممعقيجاوب

كؤال?،بز*مقءلىؤائمةانهاكذلكيرئايرالادبيةالمذاهبوتاريخريرخارتاحقماؤ،و،ا&لجماوصيا.نها،1)خ-ىءلجوهره،شرحوررالنتوفي

لوتمت،ابىترلمكأاًلئفسىبحالاتوالاحاطة،الانسانيالفكردراسة.((اًلافهانيلاةكرالمقدرى

19،صر،بر"رص،،،ملحةانسانيةبرسالةالإبماننم،فلسفتهفيالعمرالط.ءهـ.بئظورت،ا(البرناسية))ويههظورتالمذيوقت51وفي

هـ،د!ةث!"شمي?لىكلوقبلاولاقائمةرسالةوهي.اهلهاليهاويتطلمعالهلمم!--فئباك،فةجميعهااًأتلاثةالمهـا!ب5هـدولأ"أتر،الواؤم-"و

برجة-رتتنودهاببئةؤيالاالثقةهذهتنوافرولا.وجمهورهالمكاتببيننفمىبرميعاففي"،:يبنهاالفنيةالشبهوجوه؟نررتالموضه*يةةوالفلسف

ظبفيتهؤياوامتهقيالارساننالمصيرانمعهاوالقارىءالكاتبيرؤمنالملاصظةفيالمطربرفةونف!،الادبؤ!ات،مةاالموءهـوءيةاىادءوةا)1

ذسشكفيالادبوسبصل.الكريمةالانسانيةوجهودهالحرنفكيرهرهـنالعلسفقىونرت!،اًلذاتنطاقعنالخاهـجةالاثءاء)ءصورالدؤ"*ة

ولا،الاراءفيهفرضلا،الوعيوتنبيهوالتصوبرالايحاءسيبلكله.المعلم!كهماالكيبرةاكقةمع،الى-بز،ة"!اءمضصاؤ!قىا

ر-ط-"ايركلهماالانسازيوالوعبمفالثقة.وجهةنزوععلىفيهجبرزاحبةمنوالبرز،سيةناجصقيمنواللإهـ*"بئاواؤصقىابينانءلى

.بمجمهورهالكاتببئ-ؤ*اى.ومجالهالفنيالعملبطجيعةز!(قجو!ريرلأؤروو،اخرى

-.:..افعيبنالودءوةاثغست،اسلفناكما:،ئبما)ع؟لش!راًلبرزاسيةاًختصت

اً!دابنزا!دبفيارزاهـبهدفياما!كل.ربربلادلىمجالولا!واروص"قىالقءمةطبيعةو"--ن،-سصيمةوالم-ةالقهء)ىوالط-*-ين

مح*ل"*،"تنوء"?ورؤىلمحء!ع1والاد!ل!نالصلةؤهـولقورولعة01بة.

..........إبا!*نر!ؤلاءج،لىمما،5الم*،ءسهـفىء315الاجاةكأاربا!كبالالع!،س

تء*تولمو.المظورو،الغاير"كريربمانس!انيطابعذاتجميعاولثنهاسةاالموراًلابحا?ةا!طواهـوزةءعؤيينالأجإةاءإءلمهاءبا..اج

3ا!ءةد"طردةءوصاتلمةتللوصدنا!ا،فلاحقهاونهالشأفيالمذاه!هده
00000005لزةهءفئا)روتيةا)قيواعدحسسبذلكبه!?؟ءت،1.لم،رب3ء!الى-أاودر

?ر!-ااذا،عا"4به-*قىلمدمه!يالتاربجهـبىمصاصبقى،ا،ماما)ى

ةرواثلاحيازاا!"،هـاادتشذوذاو.نصفمنبعضهافيعماالئطرا)حة،ئقءنويرتهبر،الةن"جالبر،لميرصةشدؤواءد،؟و!،صبفئوالمس

رووررىؤينيلموج(تاتء4المذاهـلمبوهذه.لمفصبيل"هضامجاللا،عابرةإهـيرفئبمرازنرإ(رط،اكظرالماهـ!ة

حينولمكنها،وهبوطهاوصعودهابدوهاموجةلكل،،فيالازسالفكرالى.إرؤىاذيا!جم،ور"!اررتفو.ووماـ.رلاد-ينا،ورجوؤهـ؟اى

ف".لانخلفعامتقدمطريقفىلأص"،1هـتدفع.....
"...لهبالاكاديد"جةؤتا-تور:--،41حفل!ايالور،رالذىإخطابأكلن11)

اذه-جوازبوءلى،يمثلهعار!عامتيإرالعصورمنعصرولكلء....

ؤياراتاوار؟ودامن))جارفالنهـرجوانبعلىمايكونءايشيهالتبارالى!؟تلينءصالمط!ةر،أعلاس.والره-صلىضوو.:"-1887تامكاجدءال!رهـ3

م!،!ظ،ةاورصهـ"الحاهات!ىيئمتل،قعلردلمثالةهياك!اًلمؤاومة:انهكألىءور،،اؤهـإر-"ليم!11و"؟وتاوبر-!))3.لصا"!-رااروح

......."م!ا-ن95915سبنمبرهـ-ددالبرنلس-؟!ش!رفيأ!صورةاؤلمسحفة

-ع8الصفحةعلىالتتمة-.المجدة
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وؤ--د.يا"طوقروذلما)تهوضا)كمالسبقتناقدكازماانههـه!!5!!!ههـ!عجي!م!ه
:،حى.!ءيرترتأ)كأ*و.!كيدااًمثمراثرتأجمصعابهاز،ترتأأ!دسةاًصأظرر

طدأغ

والمسرص-"،،الغنائىفىح:احناسالنتعرالادلىتطورنالى!راحلأ-؟3ال!صفحةعلىاًلمئشهورتتمة-
للمالىءال-ط،العامهمعالمه!ىلرالطهدامجرىولبيالى

نالش،ور،يتيححدودفي،واحمالىايحازفي،والقصة،5! حىحى.!ميم!
صب-،للااذ،4بسبيلنحنؤيمماعمامةأحكامالىزنتهي

.المقالحدوديتجا"وزالذيالتفصبلالى،،ضهاتستنولااًدفرديةالنؤعاتترصكبامحضةفردرقىاوالقديمعلى

الفتصرو-سرؤبالادب!بةنهضتن!نندأانطبعيما.وكان.ورسالتهبالادبنعتدحينالفكرتاريخفيلهالاحسابوهذه

الىيلأفظ.ءنورتناهادبىجنسأعرقاز"ذلك.اًلغئائيالقيمانلهيتجلىامه،نفيالمذاهبهذهدتاريخالمتتبععلان

لم!زركفي"واضا،القدامىزقادز،ورشفلةوحدهيكونوكادوذلك.الادبيةالمذاهبهذهكنففيالتقدممطردةسادتالفنية

وفيشها،القديمفىالتقل-دوصنوفالنقدمنبألوانغنيةالاجيالددىالوعيونضجالفكردتطورالمختدغةاًلادبيةالاجناسيلمطابقة

لاسىلملأفه--مالتركةهذهءاىونيقوهالشعرأءمنصلفجللانتالتم!بدفيرسالتهالموحهالادبيالئقدلاداءثم،المتعافبة

أنالتجديدووأضمح.ؤجهـ،الكمالدرجاتوطابصقيفبالتجمهوروتبصير،الفنيةالكمالبنواحيالاشادةوفي،الجددبالادبي

اجفاسخلقمنمنالاأيرموروثادريجنسىفيوقتفيوالمنقادالكتابكبارمنالمذاهبهذهدعاةوكان.بهااًدعصر

ثحعرتفيا)-جديدوو،لم5،رأينوؤد.جدردةادبيةواحاطة،والفنالف!تاريخعلىواسعاطلاعمنمالمهمعلى،معا

-1872)أنمطر-لبللدىاستحياءعاىتمشيالفنازي.والفنيةالانسمانيةرسالتهموايمان،العصربحاجات

4رالعضوالوحدةالى4ديواز4مقدصفيدعوتهفي،(ا9،!عنلنتساءل،ونقدز،ادبنااًلىكل"ذلكبعدرجعنمافاذا

لى!برأكي!جارلي"فيتم،اك-اعرلدىاكحبربوصدقتبين،!منىصناوضهحناكل،حسبعاىادبيةصزراهبقيام

):ءمح!4راذ5يعةالطبفيرى،أصيلاتعبيرا4الاصعنفيهاالمذاهب،ظرماينفيهني!لمالورديمادبناانيسرفىلنا

4ؤس-طتفيكماوأحايسصشظر!اب!نوت،ظر،الآسى-ةنقدز!انصنورسهور"،هوبذكرزطبلولن.اغررب"االاديى"

ألاز---،زيالطابعذاتالتجاربفيوكذا،"الساء"دون،الادبيالصملجزئياتبسسوىيعنىيكنلمالقديم

ط"حبت-،زةفءيمفي":قصبدةكلخل،والاجتماعي،اوحدةاهذهحسبعلىؤتبءنقديماو،وحدتهالىالتفات

بقهـرر----"بشيدو؟أز"،غراماانتحرلمث-،بسىربخ.وفببهاوهب-"المزاهـة"انحتى،اًلاجتماعىتقويمهعاكمافضلا

ءولص"4ؤ،زواد!أل!هتقفأنالمجضء)ىينعبو،الحبيمكنكانبطبيعتهاجتماعيادربجنسالفنيةبنيتهافي

الجض--ن"!حهـيدةوفي.المخلصينالمحبينسبيلفياوالفنيةالزسةرسالةتشبهازسازيةبرسالةينهسزان

ازلةاب،،وأدت،التزبسببزلتلفتاةيرثي"الشهيدحبلوصفهوالشمأنهينإقظرفيسارقد-المسرحية

ؤءماز-دهؤي،زم.طفا،لمءنلتشخلصجريمةادتكابالىالتيبالمتحلا"نظراتهـمخلالمناجشمعاورؤية،المتس!ولجن

وت-رو،،4رروال--بالبطولةفيهايمتعنىالثيالموضوعيةا)ىالش-لىذلكانصرفمسالسرء،نثم،خلقيةبقيملاتعبأ

!سء!ال-يماالاخرىقس-اررهوفي،يةالوظشفيارأئةعن.العقيمةابلاضيرةعوااللغوية:،قثصاتوالمالافظيةالمماحكات

ؤوروة،ونا!ازظاماز"ءلىالحبويدرك،الطببع"فب،،ألادببمعنىوطيالقدر-يما):لمقدفيكاناوأنهوزعتقد

اءيمالوغيراحباءنعلمنزمبيرسوىنيس!تالجذببالاص-ولإ،ماو،والمجت!عا،دبليينوربرر،فوعنالمو

إبل-خوأكنه،كل"الو-ودروحالحبوهذا،الاشياءبينالجش-لىهذالظور،الادبربأعملابوإ-دةالخاحمةالفنية

.وحدهالازسانفيالوعيدرجةأمكا!أمكا!3الشطارقصصرو،تطورتلحوعلى

رت--ءلا.)1(رومانتكيةوخواطرنزعاتكلهاوهذهعاداتقصصلىا)ىالاوروبجمةوالادابالالسبانيالادبلمحى

الرومازت-ء-!نززء،تصنالعامروصدرهاالىلرجعهماالوقتءى--رفيالاجتما!"اورخ!،يىاؤ!-ءىاًلىثم،-دوتقال

ؤ،لب7بؤؤء-،زدكذلكللروءالتيكبينكانوؤد،رائهم7لاواه-فول-س.(1)لىعدؤ-ء،الواؤع-ينثم/و.-،نتيكيينالر

.ا؟أوص!ثماعر!مارائهـملبثسبيلايهتخذوزهاقصصزرلي-دولا،القديماعربياالضقدنقصلي!ضحمثلسوى

فجماذلكمناكثرالتجديدنزعاتوضحتوقد،اياعاأبالنقدالماما*صنادىصء)ومهوفيماالتصشل

اتض--تكمما،نقدهموفي،والمازنيوالعقادشنزطادب.الحديثوالنقد

ناص-نارغماوعلى.كذلكونقدهمالمهجريينأدبفياننه!-ناالىأشرزاانلصصقؤمقد،الحدليثادبنافياص،

يفزظرةواءمتهم،وضوحاأكثرهمكانالعقادالالستادفي!-اخرجناوود.ضالماضالزشناوأخرفيبدأتالادبية

ووررالنأتجاهاتاجم،لالمستطاعمنفا"ز"،نرىفيمازقدهالفنيئمواردها!ننمتاحجةالعالالادأبالىادبنانطاقءن

الىالدعوةألنقاهـ:هذهفيجميعاهوءكتبؤببماادبف،لنكمل،التجديدمعالمفي!بهماونسترشد،الكبيرة

هـياكماظراصالةوإلى،القصيدة!ى،يهالعضوالوحدةالمنفيالعالميةللنهضةومسايرة،لتراثنافاءو،الموروت

بصوروافكارهءنت،عرهيروتصو،زهسهذاتالىرجوعهاًلع،مةوالنطمالعلومفيصسايرتهاعلىصناحركما،والادب

تقل---دالىفييهايلحطلا،وبيئتيهتجاربهمنمستمدةمن-زعمكمماكخذهـعاة5كلههذافييكنولم.القويمة

تحط-،رر"استمدأدوالى2،الاخرينمجاراةأوالاقدمينالادابعليهاسارتسنةفهذه.التجديدبطبيعةل"علملا

نأل"يصحفلا،فيهاشعورهوصد!،بيئته"نكذلك.وتعدطتأحذانوهب،وحدبثهاقديمهاكلهاالعالمية

ء--دىلهمايجىدلااتىأالتقل-هـبهنلمناسبلت!بهيسحرالرشيدةالسنةهيوهذه.ثروالطالتماثيروتتبادل

وكان.النهضاتعصورفيالاشياءطبيعةتسايرالتي

والرابعالاول،!الفصالئاني،البلب،الرومدنتيكية:كتابيانظر(1)،بعدالعاليةالادابفيكثبرةمواردبينمننختارأنعلينا

لنياذجامنوهبى،موهـجهديلالفريدماهكااقصيدةلىكما(2)

ذاتال!صهحيةقص،ثدهمنبرفىمطرانيحهـتذيهلالتيص،ليةالثلا!طبعة،المقارنالادب:كاببئكلهذلكلبيانالخ!ر)1(

الاجتماعية.يالقفلا512،؟602،11،-2.؟
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كل:هجييعيرالتأثيرهذاوأكن،ال-اليقةالحركاتءنعل--"ةلىرفرإ،فيهاهـتجيبالتياو،زغسهداتفي

إ---فىالطال-ربىعصب-ال--رر،ل-!نرأىفقد.ابف!،لىدء-ونكازوأأز،مكا"ذ)كورجمع.زاتهنطاقخارجمئ

ا!--،ئلصورةولكنه،رلى،لةذوالشعرأن-الأولىؤببالضجاربصمدلىثم،ألتصويرفيالفنيالصمدقا)ى

وؤجه..تتجاوزهاانالازسانيةالمعادفهاتستطيعلاالتي.موضوعاتها

!النخوووفاصاكفيويتألقيتح)ىشيثاانعلىالبرهان،الخب،لمعنىتوضيحفيالفضللهـؤلاءكانثم

التماء-روعاى.ا(أالياسرلىالطريقلإخذوافدحهاوصفا)ىالسبيلوه!ب،الصادقةالصورانتاجوأنه

"زورطةألىبهايتوصلالتيالوسيلةعنيبحثأنعندهمالوهمغيربذلكفالخيال،الكودقوحقائقالنفسىاعماق

بصنألحملةجلاءوالى،بالحقيقةالشعرئدصلمهتلاقهـبوالصور.القدماءألعربزقادفهمهكماالتخيلوغير

وهي،"المطلقةلى،إحقيقةشعرهفيليوحى،والواقعحىلمهعاىتقوملاالمعنىبهذاًالخيالنتاجءنهيالتيالصادقة

هـعلاتتمشىنظرةوهذه.)2(الحقيقةفوقيس!عونهم،زفسبي-،شعوراتثيرولكنها،الحسىالظاهريالشبه

.والوجودالحياةفيؤلسغتهمضرورةالىجم!عادعواوقد.انظاهرهذهتحاوز

دعسوةكذلكظهرتالاولىالعالميةالحربوعقبؤ-يالفضيةالنوا-بلاستكمالالعالمبةألادابعلىألاطلاع

س!بقوقد.خاصةغايةالفنائىللشعرتحددرولسيلفى.القويهماالادب

زفسهمالاورور--نلدىغايةالغنائيللشعراندكرناانررجىعوصلمها.كذللمثرومانتيكيهنزعاتكلهماوهذه

ومازتج!-ب--نالرعندكما،العامةفلسفتهمصوءفيول--ى.الاجته،عيئاًحياالشوألىلا،الفنيةاًلنواحبىاكماا

هـ--ذهو)كن.والسميرياليينالرهـريينووالبرناسيينهـ-،ز-وءلىليجنهامايوحدكلك!فا-فيأدراكوراءها

،ئييافااك-عرتجعلرولسيافيظهرتاكبالدعوة.ألروء،زكبكيينف!ل-مةفيزعلم

ا)رعههـة!زرهوصاحب.محددةوأقعيةأجتماعيةغاير"ذأالادأبؤي--،ئيالفشوررالشصيض"!ىلمالحقوفي

ال-صط-انا)ىدعاالذي"فسكيماياكو"هوروررجا!بالمحرحىب-4أدتهـ،كالتي4احبمضماببرسالةزفسها4اخرببا

روسائلمنمسأل""ظهور"هوالشاعر،جلانتالاساسيهـ-،بعذااًلرومازتيبهيينشعركانواذا.ا)قص!"او

.،(صا"،ويالث!عربهم!،!ء"الاحل،.!يتصورالاالمجت!عور-جقالتبالع،ء"ؤإمم!ءتهمالىذلكيرجعفازء،،اجتماء،ب

الفمازي.التمعرفياتجاربالنوعجديدتحديدهداؤ،بوءرهومشطافردباألاعتدادعلىتقومو!ب،اليهاأشرز،ان

طءبالاجت1)وءيمعاوبتتبانيجبفب"فا)تجربةالتص!والمسرحكانوؤد.اظالمةاالمجتهعزظموجهوب

،ءرالنتيظهرلاالتجربةهذه!ثلوالاو.اك!اعرلجم!ورلدى4الاجته،عبالررر-،لةبعبءاولااضطاعالذيألادليب

ث-ونل"صنوماللمجتهعةمراوعيهيكونبل،روحفمادأتياوزابص!هورهمفيا)قويصداهووصد،الروص،لتج!-جن

ص،للسممانذلكفي"فسكيماياكو"وكان.عامةامورردم!--،اةحصرتالبرناسيةجاءتولما.القصةذلكفي

وثار،الحرشمرهفيدعوتهطبققدو.الرولى-جمةالثورة"وفوءيس،ربرازح!واعليااالمثلرلىتصوفيالغنافيالنتصعر

هـدىظهرودو،31(ألؤديمةالاوزانتقالبدءلىفيهفعاتكو!ذل.ا!!مفوةالى،4رتوجهبحبثألاداءمحكم

كصادواالذبنا)متعراءب!نا!رز-!يعوةاللىهدهكثررأؤب*يى،لوألمذاتىطابعفيولكن،الفرب-ةأ)رمزبة

/هـ،مألميحوادأكوكان.جمهورهموبينب-هم-ء،بالقطا)ث-وررأءفواحدر-،الوجوديونجاءولا.ألشعبر-واد

.)،(03591اسر--ةوأاور?-قىاعلىالاأتزاموقصروا،صزامالالمن

ز-وعوكما،المعااصرالشعر!ىدلكصدبدورظهرجم،ع!ةنش-روراءاً)كماليالطالميرأثهذاتى،هىوؤرر

الو-دان-هـعنبالتع!يو،صوءيهالمووبو،التجارب3291ء-امهـ.نا"لوأبو":مجملتهمفيسواء"أبولو"

عنوارو،،وروحىياوصفاقعاالموبوص!اما،ألاجتماعبجملمتهافيوأزعتهم.دواوينهبمدي،أم!3591عامحتى

ينالمعاءسلثعرائئاحججولكن.قصصصبعنصرطريقأ):زهـ،تبعصوتخللتها،اجتكل،لمجيةأوذاتيةرومانصتيكية

ترص-ع،الحرالشعرو،الطلقالشعرأىاالدعوة!يو-بأوءمحء:هـاكثرهمالضجديدنزعاتوكانت.الرمزية

الارحى،ء!بىفلمسمضهم!ى،الركلزيينا)ىألمنيهألىسهاصمس،ءزوءكمصىعاكما،ألادببا)ضقدفيمنهلألادبيالانتاج

منرنالمعاءصشعرأئناؤجاربلحتت!وم،وكثيرأ.وحلرقهوا?ة!ا!وىا)ت!درددءواتظهرتاذ،4بعاروالدلموان

لجتم،عيه.ووجىدازيةعاطفيةداؤ-"ببنرو،المجددينهوء.أدبهمفيمضهازقدهمفي

ولى-،ئلدبليةأرروفىباتختلطماغالجاواؤعيتهمالما3!لفيال-!در-دمواهـنانالىإئب"اًنهناوزحب

.)5(الور-جةايحسائه،فيؤض!ةزواححىولتدورو!9ب،كله،السه،بقةالدعوات

ؤسبألتطورلمرأحلالموجزالستعراص:،ءنوواصيمالرومالضصبكيينمضذالمطروقةالمواضعمنكازت،جوهرها

م.91!ءألا:ةلحأيلما030ءأيم4لا5لااةءممأا!+5:اًذ!11)فيفرقصنيكنؤلمم.والنقادالفلاسفةرونوطلائعهم

أآكام5ا539م5،14،1هـ-ذهفي-ةوالفرنس!الانكليزيةألثقا!ةبينالادابتلك

3ءأم!مم!7!م47:أح3ح3!أ350حح!لاكالء.5!هلم:ازظر2(1لمحيه--،تهمناتفاصيلديالا،جميعهاجمةالفنالاتجاهات

!احأأآ!اكالل!!أ3+!4:."!لاء!ي!ءم!ا،.3ا05721+كلعاصرب"فيغيرهأوصطرأنفتاثير.بسبيلهنحن

كا!،اآ!أي!!ح5لماه5لا!4ا*7!3آءأآ55،امضطحلا،الفنيللوعيتنبيهايكودماانيعدولالاحقيهاو

3!اكاحهحأ!حم:!،4أ.11داما!33كا!أم51:مثلااننر.")3(أواد.الضربادبدىصبلكأالااردا"ومؤالمواهبدويمما

51،1م3182!اأذرأ"فليسىالتجدبدألىألسبقف!ضللبعضهمكان

3آغح!حأ!53:لم37!+!آه3!!5!ء14م"+غآ؟ئآ3أ5!7:اانظر)؟أأ!ىالرجوعيستط!عونهؤلاءكاناد.التأثيرمبىكبير

.لم413-4ا4فادةهذهالاءلىقادوينوكانوا،بانفسهمانتجديد!صادر

الطبحة،الحديثالادبيالناتدالكطالمدخل:كابرضاانفدر(5)الثقا!نتنبينيرجمعكارمنورصهمبل،الاصبلةمنابعهاءن

اجموالمر3،5-526،953-87،951؟-482صف!،تفي"النل.مثلانباجيبراهيمى،لموالفرنسيةالانكليزية

!،.اررةا!دثغربيةبحركاتمتأثرالمعاصرالفنائىوشعرنا
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كما،خ،لصةجةالواقعهزرهيىست،المعاصرةمسرح-اتن،الكئيمرةالسجدربىجهودمنالرغمعاىانه،،زيالعن-عرالنث

صور،لمهاتصدداجتماء-ةاوؤتيةفياسه"ءإىتقوملاأز،،م)،العالمب*الضجدليدبتجارأتشعرناارحسلرهاا-!ا

على.زنط-قبأمثلةقلإلبعد)"سنمثلكرو،،ورسالتهافضجماالغنائيالنض!عراصولتدهعمصزرهبجةخدسمةتقم

معا.والقصةالمسرحيةفيإ"هـعاتتحددلماكماعرجمهورانثمبماجتماعيمااو

ليدأتففدالحدبثادبفافيالفئيهـةاًلقصةاما!-دالنقادالشعراء!ؤلاءصنكثيراانعاى.منهاأي

آلاشادةفياو،العاطفيةالضاحيةؤب،الطابعرومانتيكيةهـنكثيرفيفهـنرى.ادبهـمفيالنقدإ-ةدءوازهماخالفو

فيبالروص،زضيلأيةفيهازضأثرولم.الوطنيراًلماصباك،سباتسغر،التقليديالشعرألىرجوعاقصائدهم

لتلكبعدمهيأةالظروفتكنلماذ،الاجتماعيةثورتهاقصائدهممنكشيرفيرحرإىولا..وصورهاضهانجبؤي

،الء:يالمنهجفيالرومانتيكيالخأثرامحا"ومن.الصورةالتيالمذاهبأصحلبفهمهاكمايةألعضوصدةالوءعنى

فب"--،رففوفهو،ألتاريخية"زيدانجورجي"قصصبجنثرهمتلفييزاوجونكانواهـ-،وكثيرا.عنهانقلوا

-،أوروبفيريخجةا)ظ"القصأبي"سكوتو)تر"ممهجاو،زيةالرههـعاروكل،نتيكية13،كضيرةادبيةمذاهب

تطهرلازليدانجورصيوا؟ن،الرومازتجكيالعصرفيالواقعيةأتباعانكما.اجدبدةا4والواقعبالرومانتجكية

على،القوميالعرإببالمافيالاثادةنزعةقصصهفيتتجاوبلمأجتماء!ةتجاربالىلجأوا"،كثيراالجديدذ

العاطف-قىالنزءةور!ثل،الروص،نضيكيونيفعلكانء،زحوؤيكانت،مجددينيعدواانفيرءجة،انفسهمذأتمع

زبنب"،":قصتهفيهيكلحسينمحمدالروص،نتيكيةألحالهذهوفي،ذاتهمخارجمنءاجهممفروضةكأزها

ور-صهفيحدردابوفريس-دمحمدألاستادوكذاللصدقفيمنافاتهاالقديمةالمناورحمباتاشعارع5تت-،وى

ألتاريخية.ل"يتعرضمااخطرهووهـ-زرا.صعائيقعوالواإفنبا

احديثةاقصصنافيالواؤعيالاتجاهيمثلمنونجبرصوبقاهؤجماءت،الاداءفيضعفعنالطإقالشعر

بعضىشخ!م!،تاتحذودو."!حفو!نج!بألاستاذأهوبعضهمفهمو.الفنيةلىوظ"فتهاالقجمامعنعاجزةبةصج!

صنخلاأمم،لى!فه،صتعاقبةمصريةلاجبالنمادجقصصه!ن،طرؤ!ا!دخذففصمبيهانهاالرمزلية"ن

،نقائص!لفيالبرجوازلية،تالشخصؤيهمويصورالىرأدبهمفأساؤا،ذهنيوكسل،الثقافةفيضحال"

خان":قصة!ثل.المعوقةالكادحةوج!ودهاوليؤسهازجديدءلىا=رصافياثرز،معنكنت-فواكما،دعوتهم

.و"الممكررة""إنالقصروبين""المدققا!فوز""الخايابتنفج.ولم،والفلسفيةجةالفناسسهرهما!.نكتءللم

ه--ذهالواقعيةنزعتهفيوهو."الشوف!قصر"و.لفلشعرأنسازيةليرسالةراسخةءقيدةؤ-4

(311!-187).!أص!+7!)1بنتأرنولدبأمثالمتأثرو!ه،.واًلمصسصالمسرحياتأدبفياحالاوكذلك

!"الخمسدنالمقصمهر":ماةالمسهقص!صهؤبادت--،فيخلقهـملؤ!-للمجدديرتان13أدبجانجنسان

،أ!.هعاماصدره،وقد5!اكا!10ص!7.ممم!7507.الحديثالعربي

7ةاحكاما!74م:اةآلمس!الاحرىالثلا!!صحسهفيو!امة-"،دعاكلة4لصعجن،صون،جانن!جلماً!رصفيؤفي

كذللثمتأزرانهكم،-ا!16-أ!1.صناصدرهاقدووكان.افنيةاالف،-يةهـنولا،الاجتماء-"الش،-جةصنلا

7،ررمه*13ةح!جالسهورثىألاحرالق!مصيباال!!اتب،واال-احقا)تر-ءةفيبر،ل*يلأور!بمبةاولازتأزرألقأمحب!رو-،

عنواز،--اال-بقصصهلىا-لةفي(3391-1867)،صع،تأثرز،انلبثن،ماول؟ت،.تائرغصبروذهب،لانه

زص-44ل-يسلتابعةوهى،الحديثة!-،ةالمل:جميعا!،تالممصسفياو،أعاطفجةا،حى!"النؤيماوء،نتجك-ةبالر

ؤورلى،رتاسرةبطولةتار.رج:عل-هااطلقالتيالاحرىونذكر.القوميباوالوطتي،ء-يمابالمتشيدا)تيرخىصةالخار

ء-،ممندزباء،تظهربدأتالتىص!،7مهم!373كاو!5.نض-وؤبص-سحيةصتهجتيرءلىاخأترأووزرالشتوعمثلا

ن!!اوصنالانجليزريخماالكاتبينهدرنانعلى-6.!ارو-نوالمك!،نألزص،نو-دةؤفيه،:كصاوبازرةءحسع

-،ز-ةالافمل!،تهلمحيببلزاكصحدثرورئحوهص-،تبهـ-،توالقاءباترةبهبلوعنؤ،عالدؤجمهماو،اكلالىجكيةا

4،قصصروجموعهع!وانوهيلكاما!أ!ص!+هحأكا!دلاا!3كذباتصارألاأشاعةفي"شرهـون"ءلىامااخطائهما

رو-ون"أسرةقص!ىلمحىرولاباميلبعدهومتأثرونزعمهؤب"المبوس"ءإى،واء،اكت-وماصوق!ةفي

اسم:تحملالصيقصصه!ىرومانبجولثم"رو،كارفشلفىالشعبعلىواما،انتحرتانهمالانطونبوس

5!4ام5ي5!ي!4كا!+770!أ+هه"الخيرةالارادةدوو"اًلث!عبيفوماندونررىأزطوزيو!زيهةاثرعلىلشبالىخها

رفض-لعالياتيارأف!يهتبعناعامواقعياتجاهوهدانزء،تكلهماوهذه.الحربفيايجابيبعملنفم!4من

.محمو!نجيبالاستاذيزدوجالماهاةعنصرذلكبعدالمسرحيةوفي.كلاسيكية

ليشوبهازاللاالنزعةالوأقعيةقصصنابعضانعلىالدراهـ،فيفنائيروجدأوهو،المأساةء-،هـرورع

جمهورية":بقصةهنامثلاونضرب.رومانتيكيطابعالحكيمتوفيقالاستاذرمزيةزألتولا.الرومانتيكية

هـنهوو.يسىادرلىورليوستادالاللكاتب،"صلمت!ر،"شهرزاد"حيةمسرفيكما،رو،نتجكبةوربقضاياتحتلمط-

فيمس--،الواقعيةالنزعةهدهيمثلونالذبنكتابناحيرةحالةبروهـ،زضيكيةالواقعيةالنزعةتختلمررأو،واوديب

مثالفهي.بعدفيماءمصرحيةالىصاغهاوقد.يكتبون"الجنوننهر":مسرحيتهوف!ب.الغدالىر.حلةفيكمما

.رومانتيكيببعبصرالمختلطةالواقعيةللصمسحيةكذلكوردهالذيالن!رصنالارتواءالىووزررهالماكيضطر

المحوزللكلؤلف"درحاتالصول"يحيكهاقصةوهـيالمجتمعطغيانقضيةتظهرذلكلاوفي،جميعاالشعب

واقعيةاجتماعيةلوحاتحكلايتهاتقطع.ألقسمفيزفسهـ،هبانهاكما،رومازتيكية!ضيةوهى،الفردعلى

وتتمثل،وفسادأنحلالءنالمجتمعسادماتصفقاتمة،ذالاستفلسفةتحديدنستطيعلا،ولكن،وجودر"قضية

ولبدن،ألقسممانر(القادمينألشكاويمقدميشحوسفيبينوشت،ن؟وجوديةامرومانتجكيةاهبى:فيهماالحكيم

علىفر.حاترحيكهرومانتيكيحلمنفسهاانحكايةهده.الفلسفتين

مصربدفقيرقصةفييتلخصسيتمائيفيلموعمنضسانهفيالواؤعيةنحوال!،مألازجاههـنالرعموعلى
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ء،ص"،انممماز:"ززعةليحىدداجىخم،ءيفل-فيفنيادرماكعن،صكاؤأةمش"يتور-لوامهشديزرى1)ىخا.نه،رداهـيهما

ألع،لمجة.الادلي-"المذأووبقبرأينمامانروءلىاوراقعدة-لبلدهعادحين-الخرىذلكلهحرىفالت

عشإها5قيالادليجهاهبالمذتوافرملورآخروسببالاوراقهـذهاحدمدوربحت،كبير"لي،نصيب)امن

الادبربأ-ونداتخلرو!الىلىبىجعالمعاحسرادركاؤبالحمر!هحالحىا)هنديالضرىقه-،رشوو.!هاتالجنصنصاجونا

اوردليمافيا!رباالخ!دان1)ىالثرن،انل!حقو!د.بعامةطرروريف--ةبهاليوسقتمبخةساعلت!؟لفيألامينالمحسري

إ---واء-دز،اور؟تاخاأالك-،بأمرثرانىلى،غارصةترره،ررحوتربح،عالمسلهذهفيالتبرارةالمصردويحسن

أقازءينواشاز"صنني!وزورلىلي،أخقهـ،نصصشحونولا،بشوراد-،زحورو!الماؤبلإض!لارلي"بض-شركاتؤبؤ!ص،كبيرا

الور،لم:ة،الادرجةالمذاهبفيالقناماخلافعلىوهذا.به.السعادةبيشهمفتورمالعماام4معامافيهاريحسن،عدلدة

.ور--،5وؤتؤيمازور-،دلدليهمالكتابكباركلاناذا)مىمعداًء.لعمالهثرائهل3عنهايةالنفيفرحاتلتنازلو

يردءه-".ؤوجيه.فم،و،خل-كنم!رحال!دربتالددوم!مةوواة-ح،الالثتراع-ةورحاتحههوررةتتألىلطوبذلك

يرء"طلعواًاريرريدو!إنفىولالأ.والتعبلالشرحبمحالي"،المصادفات.نسودهروهـ،نتبكىحأم"القصهذهان

ء!ه--آدرهفيواولف!با!فمريايراًترإاحاطةمنلأءبئهاتفرص-رجياهاالتب-مالالالرجماةواقعصناهربا

ع:دداواًرةمزلمداباًل!مرتاربنانممشمرده.العالمهلآأ!كبرمشاًمرور-"ا)وإسر-جاتواإقصمء!األفش-"الاسمسوا.وامضرار"

واًلوعب!ااًلادلمبالآف-اج،!ن4فاصهإفجوةعنا!سأرتنتجهولا.،ءالاليكلالقح!-يات!رؤ!اهذامثلرىظ

ءاء44رأ:ااً)ىأدى!ا،(!أ!ه،ورلسر"الا!سصارياًلمامفي،زت!ه!بالروهتعأ)واورين-؟يالروماتالتامووزربيئ

كا"لاعوووبرتلمش،"شرالضإترةالاد،"4اًلاعرمالمره!فيوريخماليجت"نتى-4لااز"مء،،مخشلا111!ارمشرووردام4زمص

مصتا.الا-وة":دلىسش-وق-مريزحرفي)2(((هـت-ا))صام

-!"لوج"ءلى-الىه،لم-ةبالادابونقدناادتاوصلومهمةالروص،زت!-ةؤاريبومدامقصةانذلث."كارأرو،زوف

الادر*فئز،ة-ءت-طؤ*رةؤكبزكأطعانولينااناذ،كبيراج!دالإتطلمب؟وحل،ووأؤعهءصهماراحداثتفاصجلهماؤيرةمىر

نلاؤب-اطويلة!رو!ؤب!لمإةالطالكبوىالآدابقطعتهماالقصيرةال-مشء--4زلكارلي--ة.ر:ووثقاتمروو-ب"ص-تج!-،))

رأ!كار!!مرصءونمنببتانرىولهدا.القرونهذهطوالق!خلفنافيا-ور-دالالاهبريرقإروعاا-ؤررىاورأء!نل"لجتراءى

راق،!بويرضالمون،عصرف-ا"ن"ظردققيضه.ورفيوالادبالنقدفي.جدالسعالانسانيةصممىضقبل

،اراءمنيرإقيون15ب،بتخةون"ن!ولاءو"ن.،ودالجموعيونقدهماد،ت،ا)تجدليهـؤبلمظا!رالعامالعرض!ذأوصن

اتة"فىةوءسورا،الاالماظ-"دلولاتمنعرؤواماحسبعلىؤي!!رونهاء-،ز!!بال!الاكتفاءن5!-"لحاليدلاكاناءعر،د.رثحىال

ذوقلىصوىد-ى،((نظر!مفي))كا!دبالئقدانزاعمين،والمجازرداكبدورظا!رانيرتفح،رروةالسرحاتوا)51المجصأ"

اتىوءا،وزتر!ارزهءرهـاليينو)ةرقاللغةرلمجهـممنكلبهعيتمهذانيجهدصناررمتتبعت5،وءإى،!جهةصن)هاكل،ءإى-هذه

ر!للاتاططةءناو،اج"ه،ء*قىاومنيةؤلمسؤةءننظرهمفيالمنهدر،لادبادبش،اوصإوالذينضاكتاب3بارن5م!ءودبر

اتفيهففلنهادذاءنلاطليعكأوكان،والمجتمعاتالانسساني!ة!النفسمول.المعالمحدد5متكاملافنبتيماراتشجعلم-العالمي

دلادبتمدى"ن(كليببنا!عالموالنقدالآدابعلىالاطلاعضرورةالىلي!-حولم،لإع!سالفكريالاز!اهتمثلؤلس!فةتدعمها

هـدىا!وضوحصقىد*دتضجلماابىد.د،يةا)دعوة!ذهولكن،ونقدهبمظط،نضليؤهخاصاجمهورااعين!منصبصؤلفوهـ،

.وا!ما!-فا)!اءكأالعرببهبةمطهدهفيالتعليمبأمرالقائمين.أنفسهمليذلااتايمازهم

هذاصدرؤ!بت،وؤد.بحدترإ"ذدنبع!ادجمهورومخضدةخم،رز--،مخرورنأنلرظن،اذاالحقيقةنعدووان

"-نر*نلم"اا!دبؤبوجود!،،اب!تماعيهالاجالطبقةانالمقاللءواهإتجهـلمداالىتدؤعهمكازتصنصدثين11ونقادنا

الىيرةوجهدموء،،ت،،دءحدثلاايهاايردثاندلكاتبالمي!سورىءاالشوروقيفمدونؤ!-م.ازفسهـمبزراتتتصل

ناردون!،سادتها"ن،،ءليادرلمبمتابهرممنالى،،رطوعبهار--حلاعكل،وتروث-ل،العايى"دابالامنابعودرور،اهمرر-و

و"!رؤة-صه،د،لادببالما!-"،الاربيالذوق"نشيءلرمبيتوافرا!3هه-،التهيرو-جاالاكاثرةفكازت.منها4هضه

لىته"ويرؤةيةاداةابوصه،-المغةاقهممنوتمكينهورسا!خهبغاياتهؤيوالابتكارالاجادذوهـائلعنالجمرثءلىا،مالبوأعث

المخرصءصينفييرةهخللاالمجم،وروهذا.وعيهاوقيادةالامةآمالالخهحوص--،تانعلك!.ال؟جرىالادابمنهـحمادر!-،

.العامزعا-منافيدر!صواممنالمختلفةالشعبفئاتفيبل،فحسبءاىالت!ءقكذلكوعالدوامنكازتبعض!همءضدالنشمخ!مية

/-"ررصامداو!و،انرءيى-ماهـزافيتواقرهر!لىتم،دم!اوهوألخمخملفزواحبءنلاكنثمفالادابزالكنفددراسةفي

هـصاصير3.رزالولا.افنيةاالادببةيةال!رليلهـذهقيهيأكيالجمهـورص*طن"ذوفينطا!رليورجتمعنافيرأوهمصنادبؤي

مسلاةلانهـ-االاالمسربراتثاهـدةين!ءوناواق!صابقرؤونلاب-دان5فيدوز،متخافهمءإىالمجت!حفيتفوؤ!-م

ت!اونالهمعوبةعلهـذهالىبتلبويىطلب.الفراغلاوقاتومضيعةوطلائعنقادز،كبارمنكثيرازرىو)هذا.التجدريى

ة!هاالادبوةالم،المفةاتعدبمفيا!*ربيةوالجا!اتارركوماتجهودص،،ترات4جمفىالعمالق!مةبنظراًتهميخلطونمجددينا

نءورفاهاكماا!*ةيىدير"الشعراغراضعندوففلا،شاملاص!يحاالهردلي"راتالفاوغذتها،تارةالحسحداًلجه!فعدواب،طىل

في!!3.،ادةالابالادبردمالةف!مالىذلكينجاوزبل،اسلاؤء،-"مالازفأل!كاب!ؤلاءولاءفلأ،ن،أخرىزاراتالمحف!ة

المالمبلمة.الاداًبؤباءصودهـ،ور!تا!ت"قيرتوكم،،ا)-ديتالادبعفد!مالأثرةوط!ت،ا-"وهطالل!جشءعولائهممناكثر

ال!--،بكبادرادءفئاثانور"اارسالم!تلامذةعلىيفرضةرنساوفيالع!صوءبالقيادةال!ولوطلىءعالمجتف!ئيعقبد.نهمءاى

ع"،المفرفه!الادب2بؤهؤ،ءفأتبرودرالصة،الةرفجمبنءيريبئالعالمادب،مفيليصدرواانيحاولواؤلم.المنشصودةص،ل"الحو

مناهجدإ-اجةويجاءوؤ!.تأتيروواوبان!رج!ةلهمنصو!ىنترح

:"رجهة،-اهـ-،ننقلال!يال!ارةهذه2591لعامالدراسةهدهادىالور"-قى!دهمندورمحمدالدسورالا-خلذترجمقد(1)

اللف-انتكن"،ه-،-اولااكلمميذيعرفانحقايهمناوالذي)).العريىةاللغة

ا)"رتس!بين..نجبر،بال!ةكبارءنشيئا-اًضارهـهااللتانالاجنببتانقبارب،الفرنسيةا)-رجصةمن،،4-3(،ءرانظر(2)

ديكماالادبنار.!خنااهـةهـادعلىلتمرؤط،الثانويالتعببميتركا!قبل.ا8،!
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هء!م!عه!ح!!معهحيهههكاحح!!هكيح!ه-!!حححيح!هال!التهبل!ختصعلمو!و،المقارنةالادابلدلممنوشيئاألآدابمنعفيره

الممكنمني!دلمويكن،!بهالدراررمةباكمال-بعدديما-العابى

صدا:قرير!تقدم(نوالئشر!و!اعةاًا4!لهـقىدارلى-اسهؤلاءانوذلك."وغايتهالعلمهـذامنهجمثقفعقليجهلان

.....الرشبهـةالمتقفةنواتهاو،المجمهـورهمالعاماكعليمفياًلدارسين

والقوء-ةاًلانشانيةمبرسالت!والنقارالكتابيرتوج"اليهمالذينوهم

والفن.الادبطريقمنكريمةحرةقيادةيقودوهمكي،المستقبلفي

حاوىخليلالانسانيةرسالتهتأدرةنحودعام1الوعيوجيه!ةالطرإقهووهذا

..."اًلرشيد

والبرثاكممقالىم.!ابهالمعربيالجمهورسيحفزو!صذاك

اًلرتعرقيار4ءحطفىاكم،الجه!ورذإكلمطالبجابةالاتالىالذاتنطاقمنوالخروح
حين،لرومانتيكيةاالكلاسيكجبةمنالاتنقالعهسديللكتابحدث

لمجطو"ضماالىؤنزلوا،وععهاقىو!،.تمومم!ام!اتيالرحوازلةالطقة

علىي!ءوىكالواال!يالارسممراطيها)طصالهلركالىجمهورهمحعرهم

عهرأوااىبعرا4ء،-المضواًضعبمكانهم/قتمعونيعودواولمم،هامشها

الدرسطررقءن،مطالبها.نحقيق!يواسهموا،معهاالكفاحميدان

همعصرروحتهتلاله!ه!الفلسفةبلورةطربقوعن،لامكانباز،،والتعمق

...اًلادبذلكدي"ءلمهايصورواكيجميعا

من.جدربه!عةز!قدموان!.ة!ءاور،4اًل!إجانزعضرودكا"ذلكاصلومن

!ب،ايعاد،المتعددة"ثقافاتدويمنءلممةتمراتءؤ

وررررر""،--!اعداًدووادبنا)غتتادراسهمناهجفياًلنظر

.العامكل،أالمتء()ءممعاهدفيعايهاالمشرفيتقاؤةواكمال
لرماداًلهرتتبع4"!اا-أدثاًلمنا،جتانفينسىاير،"يوالعمها

.آدأبهـاوال*لملميةا!غاز"اارناؤهاقعاء!ؤيالكبرىالا*!

***ا3مثحترارراكااب،مض3ءلى!دناالقراءجمهورسيفرضنذاك3و

الىصتركالوعيمنبنوعصابالكتهؤلاءلمهمولىيستج.ب،!امحهم

ئمب!اكملهجبلىصوتعفييتبلود"االىمرج!!الفلسفةنبعا،المطامحهذهلمحيهيصورون

ور!ىجوأالجصاءالءضءى!سل4تاًلعربوم!انةالعصر!حياةت!مهاانجا!اتمننفسهمجتمعنا

فيه.والقوميةالانسانيةواهدافهم

ليةلمىمةعمةمدءطالبمنال!هس،مرضهماالىالكتابواست!جابة

"!عيرالا...ا)ث.حصفيجذابنم!اعرع!ابع!5،.نر"وذا"واء.اك"الكتاببحريرقيفيهام!اسلامشننركة

محيابو!!منيرنةسبولاالغراًصابعمنازرخاذ"مايرغ!عدىوؤجمنيوموسيهو!وجويرونبن-همتلا-الفرق

!-،نيززاركندروالاسوبلزاكزولاشأنوكذلك،دة-*-كأا)روماالمدر*صةالىجميعا

ءارسلج"ريلءنتمبزهسارأروأصالة.الواقعيينمنالابندوما

.وهكذااوجوديرلينامنبوؤواررىوسيهون

ا!ظبم+ورمروراءرورءممهيرر!!جادشاعرعخاربمنتهيئاال!ابعلىإفرضلاتركالمنتاوعياهداومجرى

ص!،زيا!ص!ئيءبارعهسهفيبولمجبه./رويمةرالذيا،ص-لالكاتبأناد.الفنيعما"نطاق

.رتعلقديمابخاصة،ركأبلىهاالعهسلمطالبحب"سءاًنهردلا

ناسالاجءلىاًلطاغبانالادبيانالجنسانو!ا،واوررحيئبالقصة

اًلوجوديالنة!عوواًئدعتسضإزمفهـيهماالةضيالعملوطبيعة،المعاهرالهالميالادبفيالادبيئ

بي!ونؤ!عفاوصالاز".اجنمعوأ،قىزبزالانهتابادف!مىواصاطة،الؤاتنطإقمنخروجا

!-يو/"!در،ومشلأل!.نهعصرهؤ-هاردرسانا)*انبمناردزاؤ"دا

ؤ،نف-ا،ؤومهؤر4ر)ورتىبلاالذياًلسليمونفببرهفلسف""ءندلك

!-رو،مز،نفم!ى-"علىهو."إمرةانيجبء،الىندءوهاننعهـولا

واًلنشر!اس!مةالطلص!سأداراجه"شاالتيالاء-ادةوهي،ارحقاقىالاصامرآةهومم،،واؤعي

!ىا"لواؤرهـ،وجوبءلى-اخ*نلأ"هاعلى-كلهـااله،لمي"ا،دبجبةالمذاهب

.الأصلالادبيالعمل

حيميحي،الكامل"م!لهفيالعربيا!دبيالمذهبالوجودالىيشرجوحين

والفكرارفنؤلمسهةفيا)عربهةالاددء"ا،ذاوومنصتماسب!يدفانه

الةربربةؤرصتثاهيوهـده،ادابهمصوروفيتفكر!مفيتتراءىالدهـائرم،ووزرهكلا"رزوافرؤثاملأخملادبياتإجوفي،والمجتمع

ليتسابقالعليامثلهاًلىنطاقهراخلمنالعامالعربيالموعيلقيادةكدإ-ء.لم!دانتهظاروفي.المقيالهذاصدرفياوجزظمان!وعلى

فيوويهـردهلاوكراءكأوءمدقاقتناععن،ؤادتهمعايىهاللوءمولبدر،اسةمعاهدزافيالفنيضجولنم،دانعل!ضا،الجدباً(لمهب

...علبة"رينالمظعداوةولا،ف!بهاادخلمدطمعالكتالطندعووان،شاملةعميقةدراوركأاا"الميةالادببةاهبالمذتلك

جه!وره-امعالعربيةكتاب.رتلاؤىحىت،كاملةاسةدرادراطتنهاالى

هلالعببمىمحمدالقاهرةمثتوكةفلسفةولبلورةاوطنيةاالساميةبغاياتهـمللظفرعامكفاحفي
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3.س!حمسح!---!--.---------ص--.-/بر!صيئ-ممحرئح!،لم------------ى---4

اة!--تت--ة- ا-.".-.-.ور ابحمزر
حدم---ححص03*ت-.

:تقول"عيبالسفحفي))قصيدةو!ي"حبااعطنا"الاخيرفدوىديوانعنيتحدتانناقديستطيعلا

السنامنيطفروهجمنفيهـماوماعئيكاحسالذيا(الاياممعوحدي"الابقينلديوءنيهابالحدبرتيتعرضانلون

هواكبنجوىتشعانحويرقديوانها.5791سنةصدرالذي"وجدت"و،91ع2سنةصدر

كالصاعقةالسوداءنارهما"المرهفةالشاعرةتوفرتاالتيالحبملحمةفيحلقةالاليسالانجر

الحارمة"نطرتكمنشعض.بماسرهاالشعريةحياتهاخلالكتابتهاعلىوروى

ازماتمنازمةبهاتمرحيناتنىفرجهاالمشالحرحدةنلاحفكماالثلاتة.الدواوينهذهتناولتهالذيالاساسياوضوعاهوفالحب

محراب"قصدةففي.مستعطفةنانحةشاكية.ننهارفئراهاالحبومناجاةقىء!وؤتأملاتبهاالقصائدبعضرالاولديروانهافيكانوا/ذا

:تقولنراها"الاشواق"نثلخلالهامنالشاعرةنفسعنوحديتبأسرارهاوامتزاحللطبيعة

اًننرفعقلبكتورةهاحورالذيدنبي"والفراشةالشاهـصة))و"وءساءخريف)ءو"المروحمعا)أدفصا

بوجعي"بتيهديبأرمعيععهكفرت".نكشدلمنفسهافان،"صوفيةتوويرمةا)و"الزيتونفيأوهام))و

وتحش!عي"ذلتياءمنترىبماعنهكفرتتجد)1("الحائرةاشواقها))وجدنات!،الاولىالحبلهزةتتفتج

(1انتمنعالتنى-امحكبريائيقمةوبخفضا)انالمعقولغرمنكانوان،الحبفيذانهاعنالتعبيروتجدمستقرها

:"النوىغب"فصيدةفي"فقولكماوتحركنفسهاتهـزاندونمرهفةفس!طينيةبشاعرةفلسطيننكبةتمر

اللاهبالمحرقلصدى5بهذاحياليوضاقتضقت"حنانك"الاولدووانهاختامفيالموضوعهذاحولقصائدخمسفنرى،كوامنها

.....:قصيدتين"وجدتها"الثانيديوانهافينجدكم،"الاياممعوحدجم!"

((الذائبقلبي))مناواه،وراءريذوبدلببم"حنانك))حلم"والثانجة"الادضفيراء"هيقصصيةشيهقصيدةاحداهما

:"الباكيالصدى))فصيدةفياووبينالفقيدالمجاهدشقبقهاعنذكرياتهابببنفيهاتمزج"اًلذكرى

روحياصداءالىوانظر"شاعرييارحمة"الببروانهذافيايضانجدكما،سبيلهافييكافحكانالتيالقضية

ذبي!استغاتاتالبابرشعربم!فياًنهاالعدوانضدكفاحهااًبانمصراًلىمهداًة"الحريةشعلة"قصيدة

ثم"وجدتها)ءالثانيديوانهافيإستجدإدةنغماتنلاحظبينما0اًلثلاثن

النفسيالنضجمعمتمشية"حنااعطنا"الاخ!برديواًذهافياستمرتصازدقصمنذكرتء!خلاوما"حبااعطنا"الاخيرديوانهااما

17(انفصاليا"لاقصيدةففبم.العامالعربيالوعيتطورومعبلوالعاطفي"ص-ور:كاملااسننئثاراالحبموضوعبهت،نرفيس!السابقينالد.اوانين

الرارطةبينهاومنتحببمنتربطهاالتنالمرواًبظءنتتحدثنراهاواحدةقصيدةعدا،الانسان!يةومواقفهالشعوريةوابتعاثاتهحالاز4

المحب:سجنيهابنياالتيالروابط؟لكفتعددالفكربةالحر/-ةبقضيةفيهاتلمفانها)2(ناصركمالالمكافحلاشاعروج"ت!ا

المذكرياتمن:تقولحين

حبيبيياعند.نلنقياذالرأيمن"لنااصدحاًلسسجينطائرييا

..."الواحدةالفكرةمنالظلامرغمالقيدهوانرغم

الراًبطةهيالوحيدةالرابطةاًنالاولالديوانفينلاحظبينماالمنىغنيزالمافالافق

شاعراًالمحبوببكونكاملاارتباطامرتبطةكانتوان،الخالصةالعاطفيةمالقشاوراءالشمسينتطر

.مجيداتبتئسفلاللنورالمجد

بطلاالمحبوبتصورالشاعرةنرى"وهيهو))قصيدةوفيالرائعهللحريةواًلنصر

وحريةفلسطيناجلمنوبجاهدالحهـاممنالطغاةيحارب)2(مكافحااحلامناموطقوغدنا

اؤضل،عالمالىوالوصولالخلاصاجلمنويكافح،العربيالوطنضائعهحريتناتقلفلا

من:جعل)2(شاعراالوقتنفسفيكانوانالرجاءدربهفاكطائرييا

صوتاوالشعرالفن"حولنامناًلليلانطباقرغم

تلينلاثورةفييجلجلالمشاعر.نصوورفيالشاعرةلدىملحوظاتطورانجدانئاعلى

الفقيرحقوقالغاصبينعلىا!ىكببراالتفاناتلتفتنراهاالاولديوانهاففي،الحبيبعثهااًلتي

الكادحين"جنيالسارقينعلى:"النوىغب"قصيدةفيتقولفنراهاوسطوتهالحسبمالاثر.نطوبر

المكاؤجالبطلصورة((حبااعطما"الاخبرديوانهافينلاحظما3الف-ارعةالقامةتطالعنيالعميقالذ!ولغمراتوفي

السجين:المغردالىقصيدةفيالشاعرالجائعةلهفتيمنواكسرحياءاعضئمفاشخص

الصدىحبيبيأتيناشدوكالرائعةالطلعةدميترجلمكأنالخليجمودوابدي

الرحابانغلالىرغممحلقا

ديوانمن32ص"حائرةاشواق،)باسمقصى!ةعرةللشل(1)

رجدتهل""ديوانمن181ص(3)"وجدتها"ديواتمن.؟الاياممعوحدي"

"وجدتها)،)ديوانمن181ص!(3)"وجدتها"ديواتمنحبا".اعطنا"دإوانمن03صالسجيز/المغردالىقصيدة(2)
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يديكمالككلهابكنوزيلناف!اصدحالسجينطائرييا

بخصبيبأنماريبينابيعيوالعذابالدجىجدرانخلفمن

حبيبي.ياالتيالح!ديدفقضبانغن

:تقولفصعها)1("بحبيتشك)ءقصيدةوفيالفضاءرصبوجهك!كبماف.!

اليكرجعتوحينسمعناعنالذناءتحجبلن

قلبيتعطثسبكلرجعتالرجاءفدربغن:طائرييا

عليكظليلانشر)االضياءمشعيرمت-درالما

حبي"لاعطيكحولنامنالليلانطباقرغم

خاضمكاؤعبطلمنتحدت،ان!-رغمالمعطيةالحنونالامفهيصالخ--فيالاءلىالمثلصورةلرسمكافياوحدهاًلمشعريعدملم

:ؤ؟قوللءبطواةوردبر-روا!تل!ادةاتستتئمعرؤدانهاورغم،لردىاؤصوأملاتفاؤلااوهفةالقصيدةهـدهفيلنحداننابل،الشاعرة

)2(أر*بمشعورموجيجتاحهـلماستعراقهافيوهيكزموراك(()"الارصنداء"الرالعةقصيدتهافينجدهمالاالمستقبل

البطويةوتقديساعتتقوا"الرحمة"منألوانفيهبرلمغهااذاح!!المغتصبةالارضحدودالىا)سببراًلىالحضينجذبهلاجئا

ادةال!اًحساسفبيه.المقدسبترابهادمهفامتزجالمجرمونالمغنرمبونمرعه

طولملمة،جذلىدامعةنظرةفيبميناههلموالتقتقص،أداننلاحظ-فلسطينبمأساةاي-الامربهذايختصوفيما

راحتاهابحنومرتحينلهودعوةاترفيورغبةامللأاكئركانتالاولديروانهاديالئ!اعرة

يداهااوتمنتكمجرحفوقنهايةفقي."رفية)ءو((الكارثةبعد))قصيدتبهافيحصوصا

ضمادهالحربساحةفيلفتا:تقولنراهاالاولىالقصيدة

الا*س!ا!ى!هـالى.فيينؤ-،لااالشاعرةاىبل36!لأ!!ئج3أ)،!!فئبخالألأ!رنمبم!%لم3*كيهمئمما؟..في+!،-:أ+لأ7+..أموطنييارةالغمشننجلي

:!قولاً!جديردلافي؟!!!إ؟لأنند!!؟!لا.!ت"س1يخ!بمالممفر؟لا3!!*إ؟نر.7"إ::لانجمذ.اال!إ-معوانتسبمالفجرويرهسج

)3(اًلغوانيالجراحتلكتلمست9!901ألا!*."نمإ.أفي:+أ..ب.!!؟.د؟لم!،+؟!إلأ!3إئي-نيذوىمهـه-االظا"ىءوالامل

الامومة"كحسبصدريوشء"-"ا.نمبم،..إ+تر،!هثب!لآ%لأأا:أ-ا!ودمبإ،جب.بر-روىلسوف

علم!-لموحنوتزلممستهاأ-،:..نما.....!أةس:بت،!!3!زرلأكأم!+!ا"بؤءبالكامنفالجوهر
..-..!!د+."+لم!ورير!*لا!!.ط؟!بخا؟تيإ؟+!يد؟2

"الرحه.ة))ولع!سي"الرؤوم"بروحي.!؟.ير.دب؟بر:د+.!لم!--!!3ط؟أوولمامرمام!:ىيرحمليئزايما

.!دلم،إ-7س++ا،-.شبر*+3!.9

ئم.إأ-كا-ابم!؟الثيجملحلمحنم!ماب!قيا/07..0.

ليإ-وطبرابلامو*!العارمالاحساسهداا!بل*با2:؟!!ه-!؟قيح!؟نجوللمخ!ئر-ا؟ألىاا--شة!*-داث-للث!أرلكن

))،اركأظ"غ،تج1-يرال!""بينفبىاقنرفة،ا((الاله!وىرصموضى!!-؟،؟لاغحب!ورأق!سلمبرئر1.ا+م،++أأكأش!بر!ظئنتر*6ثريب"لأا،؟حغ!عممعهصوؤ-،ار؟ولب،روة

!ءا-إ،1-دم،!حالىفت!-ور،امومةع!فةالسايبة.!!حفما.أ!م1!6!+غب"؟ع+!بئةإط؟ظ!+!!تال!بؤدال!.ه-ا"!ا)ة!بة

دقواها:الحدود*لأ-.!!--لأ11ثبم"له*طرمجدوةصركل!ي

برب،-.2إ؟لاءزأر!ع!الاحرار-دهيرقيلن

)4(وؤإ،صهـاًالرحبص!رهافيكالىطفلورو!ع!.-.آص7\النقشأور)ىالاصراردموؤي

الا)مسئينئقلكلحضمهاعاىوالقىخ-.داًلموضوع!ذاؤيار-.،ءرةنؤسمياً)"ولوروهـذا

)بر-دتا*ءإ-:"االارضاحتضانلصوركط!وا!،ء"،،ا!ةود!اهزتودطينفاز*يةان-بفسره

بقولهااللاجيءلا.ا؟؟دونالأهـداروتدارممل)نطر،فلماوجوبالىونبهتها

ت-اقتيندراعينت!ف-++.(ء!!+،،و"كاضؤو!الىاقي-سبايىلص،ررأالاملقتح!

مستريرحه،"د-سدءلىصاؤاه،الكفاحفيالاملمكاناحلمواالحنين

واحداخيطا!-"نجدكناؤاذا"حبااعطنا))الانجبرديوانهاامامجددا،الأملعادالمصريةالمثورةبقيامالانجرةالىعريبةالاذتفاضةقامت

القصيدة))ز،1قصيدفيفةالعنبالحيةالمشاعرتصويرمنباقكأنر.ثقةفيالمستقبلالىتتطلعالنفوسوعادت

:تقولحيت"الاولىالشعوريالتطورانلموجدناالحبموضوعالىعدناااذانناعلى

عاصفةبمبنيكفيانتهاالعابردةالمصغرةالفتاةمرحلةمنالاولدإوانهابعدينقلهااث،عرةادى

اعصالىوهبوبتجتاحنياليههتلضالابليمثابةاليهابا)ضسبةالرجليكوناكيالمتاقيةالضارعة

يئخدنيراحبحرانتهاتملمكاككباةالمرأ،تأخدمنلماوتمنجتعطيا!ت!المرأةالى-بهوتحتمي

جبارأخذموجتيهفيالتيالاموالى،التلقيتملكمثلماالبذلوتملك"والخصبالينابيع))

الامومةنغمهودبروان!-،بقيةمنهتنسجالذيالغالباًلنغمفان0الرحمةلهوتبذل.نحبمنعلىتحنو

الفيض--و-السخاء-و-الخصب-كاماتنجدولذلك،المعطاءةالهتاتلكنرى،الاولديوانهامن((موعدقصة"قصيدةففي

-العطاهـو-وابىذار-و-الزرع-و-الامتلاء-و-الذنى-و:المتفجعةالضارعةالعابردة

التيالطبيعميةللمرأةالكاملةالصورةوتعطي،شعرهافيترددهاإكثرهـواكدكرياتمنصموكمحواكهـمشاطىءعلىهئاك

.العطاءدور:الخليقةبدءمدالطبهمةلها4رسىالذياًلمدورز؟دي((ا!اب!افيدراتهايعانق))الرهـ-الفوققابيتململ

يءؤءقول،الحهيبتعطيكماحئانهامنالمحبتعطيؤالشاعرة"خطاكرسومفيهايلثم"و

:4وتنافيتسقيهطفلهاوكأنحبهاءن"الاولىاًلقصيدة))((الفاجعبر،سي"منبتوقد"ضارعوله"فيواج!شت

اوسدهعطريمنا!قيه(إصنادروش-مكيفادرولمشقوتبن!يالدارغربةومن

بأشعاريأنانجهصدريالمضائععابرعنأفتش
بقولها:المحبوبتخاطبثم:المعطاءالخصبةاوأةهيالثاننديرانهافيالشاعرةنجدبتط

ها"وص!قي"185ص(2)"وجدتهما"ديوانمن2!ص(1)(2)اليكجثتذاديتنيكلما

،ا."وجدتهاديواتمن17ص(؟)"وجدتها"ديوانمنأ؟ص(3)((وجدنهـ،"اتديرمن81ص!(2(1)وجدتها"انديوصن8ص!أ1)
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11الحياةانتميارات"منهطانجتني"امهلاتمواسمي"كللهواك

لرىولأ،مر.نعشةنابض!مليئةالحياةنعشىاننري!،اًلضصاعرةوازهارجني"بفيضوسخت"

الحياةذكوةبهايبغانوعلىذنكعاىأدقدرةالحبسوىنى!ءدبم:الذكرىغبيرءن11هناكمنعد"قصيدةفيوتقول

كنوزهاةويملكهالصساعد:يهتفيدعوك

(1)الثلوجيومنعسيديكلازالطفلىيا

بيضاءاًغنيةالبعبمنهناكمنعد

الاصداءعميقة"الظلالالحايلصدرها"

،(ارتعاشاتهاأحيا"أعيشعسطلاانى،؟--رةاص-اشو!ارفا!و-ار!ةفي!ودها-أءاغبلا

.....طء9ود،اًلحإمالشتحعريفجرالذيهـو:والامتللأءوالغنىاخصبامصدر

الىكيرىفتنتيياليوكنت)1(ميرالقماغبتولمو؟غبت:المنى

دبصىفصية،قصيدةويعييرمنكعبببردمي

((الغاوجمةاعماقيميفنبض))"غنىكونييملأ"يخصبني)).

يومهااحسستئيويومهاالدئىفيمااجمليم!حي

محدهاديالحياةأعانقالمنىودفءوالحرسمالشر/

ذرواتها"ابإغ))وجد.ننبإءملكم،ذالإ،،فيتحما"بل،وليدهاالامتحضنكمالتحغنهانهابل

1(ثرواتهاأطك،)ر:قية!(2)اهوىااوولالإيليرؤويوصين:الجن!ين

ير!))الحبيبوصموت)2(ااجد!طالعياةنسيجليميد)ءمالحبمحلىوأغفو"اثوافيآحضن"

منوالمقؤالمهـكبا!م!هاعرةلظر!بيو!و،)س!(ا(ننعيظ+لملوكبماويررءشتوافينيذكرى

مندقديرملهارأيوهو،الحياةورتابةوالفرأغوالوحثمةاوحدةافصارملاءهنيهاتذكرى

صصة))!صب-!ةفي/فولففهب""ميالى9معو-دي))الاولدروان!،".فكويربرسر"فيأحملها

وامتلاءعنىص-انبمراغ9أحالفدالووىبلنكه،ل!:(1ءوعد:فتمرحعالقلوبيرويفيضوالحب

ليلة.ذاتحدتت!وور)1دصيدةفيتقول-سالاخد.بوانهاو!!(3)حبنامئالعمرشربتانت

الاخرالجانبمنهتغت"خمبناعلىامرعت"وانت

بعيدهوتنطك!وز1،ؤ!تفءراإخ!بةالادضفي"زدعاككيالبذرةهوبل

ذا!نتمواطىءوراءأهيمفتفجردي!نااً)خءركنوزفيالحجطحبااعطنا:الخير

معبموليسىاهيبيطهاوتزهرائءبعلىتخشروأغانينا

مخدكيفيالإيلوحشةسوىعطاءوستنهل

الصحارىفراغحونيالداروفيوثراء

امفساداوصهتوخصوبة

وحيدهوكنتفيناالمنهارالعالمفنبنيختطاعطنا

اننظارحبفيرحيا.واعيننرجديدمن

مثارانفسسالبغهروديد

الحنينكنابطويتودطالجدربةلدنياناالخصبفرحة

اًلسنينوفتوق:يغللافانهالبوارالارضفييزرعحيناما

نارىواخصهتحينبعدعلمنالكن

.....البوارالارضفيالمإجفيزرعنازرعناانا

المسافاتعبرهتافكورنالبذارالقيناحينضللناانا

انطوائيبابيطرقتغللاارضقلبفي

((بارضيالحياةنيعيفجر"وظلخصبولغيرنانصيبناالجفافكان

سمائيعمقويلمسافحراء،ةالمحإحركاوهوالبانيهو-الشاعرةمثاعرفيوالحب

بعدلحس!،ارتياًلفراغحالةتصف!)3("إ-اءاذاك))دصيدةودبم:تقولفهياًنننصاراًتهاالىالمداًفعلنبعها

حبةحكايةانهتان(؟)"ولنعطيلنبني"ممانالهوى

ثقلهعينبمفييرخطالفراغكانفيناماخير

تإقيالاشياءوففاهةليغنينالا

بمفسيالخاويظلهاورماداظلاماواًلخصبالنوروي!حيل

المملةالبطيثاتاياميوتإفأنحانينافي

أن!يتهسااك!الحبفحكاية:اًلقصيدةندس!ىفيايضاوتقول

شيعتهاالمهـلهملآالظلماتيشقنورااعطنا

الشلق.مصدردائماوهواةالحيفجراًلذيهـوقالحبسئاءدفقوعلى

)4(القربببالا!م!سان...قمةذروةالىالخطوندفع

حبما؟1ءطكا)"ديوانص"الهلوجيوما!قصصدةمن(1).11حص:،اعطحا"ديواتمن"1بص-دليه1"قه-ده111

ديوازرمن"لينىكأات!جداشنيبوثد"ؤ!حبدحمن31)،(2)ء-ص)3.ا/ا-:هااعطشل"ا؟توودصن،،!اليوراليه"قه-دةصن21)

حبا"اعطنا"ديوأنكلن)3(.((حبااعطما"ق!حمب!ةمن41)"صبااع!ا"ديوانمن،ااًتغير"قصيدة

حبااعطناديوانمن"ماتالذيالاله11قحيدةممنى)1(."حبااعطنا"ديوانمن(،الاحيرةةالقمب"

35



الجبالبحصنالربرأالخضرةواثموسفيناالاقمارقتخل

ارتعاشاتهاالارضرواًئجوكنوزكنوزاويعاطنا

ماكلألوانهانكهتهاالخلودوأمجادوالخلقالادراعزوىمن

جمالهـنالدروبفيثحلالاولىدروانهافيالطبيعةديخالصةاشعارللشاعرةكانولئن

الظلالملوناحباتستشعرتكنلمانهالا1-"الفراشة"و11المروج))قصيدفهر

الضاحك"الوهـج"لمنطو./لانحدسالمرةهذهالشاعرةتتركناولمت.ر/--اوجوا،لهاطارااصبحتخدش"ـ-برالطبهمةاصبحتحنى

ابىدءمنلناصرحتفقد"الارضارتعاش"و"إ)خضرةنضمرة"وبل،4وطيوؤثعرهعنبهاتعبرعنترقة،جميلةوعورا،فيهيمرح

الطبيعةمنالصورهذهوينقلاثاعرهذهيعطيهاالذيهوالحببانانالمحئفيهتجدو"أوىالحبوخميبةالبشرغدرمنمهربا.نجعلهاقد

ذاتها.داخلالىواحدةقصجدةسوىالثانيديوانهافيلانجدفنحن.)1(الروحوسكينة

تضعهااصحتانهارغماصلاحساسبالطبيعةالشاعرةواحساسبالمط!قوالانحادالسلاملمحظةفيهاتصود"هنيهة))هبىمةللطبيخالصة

الصوفي.الحلولالىالاحيانمنكثيرفييصلوهو،الحبخدمةفيبينما."الخضراءالمظلالقريةرفىبىيا))فيوهياستشعرتهاالمتي

تنوق-الاولديوانهابرخالصةصونجبةقصيدةللشاعرةكانولئنمثلالديوانذلكقصائداكثرفيللحبساحرااطاراالطبيعةنجد

كإسرامان-القجوفيالوذنصوتمبمثها-باولتالاتحادالىفبهاالطوبراةقصيدتهاخلالاو"تذكرهلا)و"المسحورالكون"قصيدة

الشاعرة"قصيدةؤفي.الطبيعةمجالمبعثهاكان-الصوفيةمشاعرها:مغلاتقولحيث"وهيهوا)

:تقولنسمعها1()"اشةوا)فر(2)تتعدىيداإمروراح

اًلمخالب"الطبيعةبصورةمأخوذةالشعرفتاةرنتوحببافتتانخدهاعلى

الملاهبهالوددإتأ)وانهبهتطةوالغربيوالاؤقالشباباشتعالفيهاوعانق

الغاربهشمسهالهاهوتلآحرافيىأرضنهكلاًلحياةاضطرامفيهاوعانق

"صدرهـاالىاكوناتأخذلو"كاسجل!فوفيهاودتيتنفسطحولهمونيسان

سحر!اومنالكبرىأياتهمنالروحوتشبع".نحضنه))شداهنموماعطراالش!في

سيرها"فيالمغسومتقبلاًلسماتصتمالارض.نعانق))الظلالالمكانفبمسكنتوقد

:تقول(2)"حائرةاشوا!،)قصهبةوفيالضياءميؤوقواضطجمت

الباسمولورهاماءالسعمقفيوادمجافئىلوفأودالشصسفياًلحرائقدوربوامفت

اشرتوالتي"وجدتها"ديوانهافي"هنيهـة"قصهدةوكذلىكانتثاءفيوارتحتناعمة

سبق.فيمااليمازءـربر-هئالكوكان

لامنتاهـصوباعثةللحباطارالطثيعةانؤكما،فحسبهداوليسفراشةعليهقرت/فتح

كما،هاممإزجهوبلالمشاعرلتلكباعثنفس!هالحبفانالصوؤيةتعروجناحينعليهومدت

للاتحادوسبيلاللوصولطريقاالمحبوبمحبةمنيتخذونالمتصوفةكانوارتماتمةرجفةسكونهما

تمت-جثلاثةاقانجبمالصوفيوالاحساسوالطبيعةؤالحب.بر،،طلقعليهااستراحتحينمشاهد

اختلفتوانوالالوانوالصورالمشاعروتتساقىالشاعرةنفسفيالضياءعبرالحبيبينعيون

الاولد،برانهامن"سمو"قصيدةففي.لاخرىقصيدةمنالنسبلتفتج"صورة"لهمابدت

ختامهافيتقولنراهاوالهناءللهوىنفسيهما

لمالسموحيلعينيجلاهاكببرحبصسورةاخالكصورانكعلمالافبىةالاربعةالاسطرالىبحاجةنكنلمونحن

الثرىغبارعئهاوتنفضلصوفيةروصصتهيىءالواصحؤمن،للهوىنفسيهمالتفتجكانتالثاعرةوصفتهاالمتيالطبيعة

:تفول"اًلضائعوالسرانا"فصيدةفيالنانيديوانهاوفيب-لالعاشقيننفسرتفنرج"صورة"مجردتكنلمالمشاهدتلكان

انماحلمالالقيتهمظاهـ-رعلىلهوخلعانفسيهمابرلماانعكاسا-الحقيقةفي-كالت

باهرءساطعةحقيقةالحدائقدروبولا"سكئت"التيهيالظلالفليست.المرئيةالطبيعة

عانقهاحينفيهاعانقتولا"يت!ح"الذيهـوالزهربرءآولا"انتشاءفيارتخت"المتيهي

الحياةوسروالحباللهالتيالشاعرةنفسهيبل،وترتعشنررجفالتيهيالفراشةاجنحة

عنتعبر"لميلةداتءادثتنيوقد"قصيدةفيالاحيردإوالهاوفبموتبر،حولهامنالطبيعةمظاهرعلىفتخلعهذاتهافيذلكبكلتشر

:فتقولالهاتففيالمحبوبحدثهاحينفرحتهاعنالتعبيرطريقةعلىالداخليالنفسيعالمهاعنارخارجيةبصورها

لانبعاثيويا.رائعشعريحلولفيبينهماويمزجالداًخليةاًلمشاعر

لانحطاؤيموياالتبيرفياًلنهحهدا.تتبعاثاعرةلاتزال"حبااعطنا"ديوانوفي

لانخطافيويا4الب))قصيدةففي.بماربجهامفعمةالطبيعةبنبضحافلةبصورؤتأتي

"الزمانحدودوراء.زعطيناكأمرهفسربعةلمساتفيترلصههارائعةلوحةتطالعنا"بعيدا

بقولها:"اسمك"قصيدتهاتحتمالاجيرديوانهاوفي:الحببفرحةالنفسيلاحساسهامتوهجةنابضةصورةبها

لى:اسمكموعديالىالشمسفاصحب

ماتنىكلمةيايقظةدميوفيأصحبها

قلبيفياًللهاسصمتجاورفتعطينيالحبيبعثها

كلشماعرعنللت"-رالطبيعةصوربهاتستحدمالتيالطرب!قةوبنفسىالجمالحساًلحياةتذوق

-98ا!ءءلىا!ة-اًلتلالفويالضاحكاًلوهج

"إلاياممعوحدي"ديوان)17511ص)2((،الايامععوحدي"ديواتمن"انطلاق\أقصيدة)1(

"ا،ياممعوحهدي"ديوان)2("،وجدت!"اتديوامن176،177
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لحصي*كط!محممططبط
الحب:كلمةلحنفتالول،معينةةواًص

نغمسةنسمعها،نسممعهاوالخصباًلعب

حريريهلينفيتنساب
التلالفودالخضرةفتر!شا36-الصفحةعلىاًلمنشور-تتمة

الحمسالويستفق!!صمممو! ..!ي!!د

افنيسهالكونويستحيل

تهءدر!!واثإلمحرة.)1("مفرلا"الاثالثةالآمليةقصيدتهاتأتيثمهـصللتعبيرالدينةوالشعائرالمشاعرالفاظتستخدمنراها،الحب

زكمنالجبريرةوانما،اًلخارجمنتاتينابجبريرلآأؤمنلا)هينثرية،بهـلمةالىصلاة"لهاعنواناتتخذالجديدللعامالموجهةدقصيدتهامشاعرها

وجودنامأساةهـخاومن،اًلنفسعنلاينفصلجزء،هيالذاتداخلفي:بقولهاوتبداها)1("الجديردالعام

عميقمضمونسالقارىءيرىكما-هواًلمغمونوهذاً."الانسانيجديد.اشواً!لكيدينافي

.وال!راعلتأملامنالواناتعيهاك!ه!النفسىفيروجد،كبيرمأسويفر،بءوألحان"تسابيح"مأقينافي

عاتية!لدرا"!موضو!ايطجاًلذي-اوضوعا!ذاتناولتالشاعرةولكنيديكفيغناء"قرابين"نزجيهاسوف

فاتراعنها!تعبيرفعاء،الأساةبوفىةا،حساسمنيخلوكادهيناتناولا:الحبعنتقول،(2)"البجعةاغنية"قصدةوفي

:اًلصراعلذعومن،الموحيةالصورمنء،لبادكونيكادنثرياحولهشدنااًلدفالممطراتاللياليفي

يديهوملءرجعتانيلووفناشعراالهوىخصبأفعمه"تعبدا"

وخبرا.نيهعمريتجارب"بهطوفنا)النشوةأجنحةوعلى

الكبيرهالحياةلقنتنيوما"محرابه"لدى"وتعبدنا"

الكثير.السنونعلمتنيوماتلوناكم"وتلونا"

!خطائيهبرغميلعدتعزفناكملديهالحب"سور"

حماقاتي4ونفسلهالكبرىالبهجةاغنيات

اًلمصيرنفساًواجهلكنتالقصيدةمنالاولفالمقطع،)3("ماتالذيالاله))ؤصيدةوكذلك

الضياعودمسالحبوالدينفيصورامتزاجتمثيل/مثلاكبرذانهالقصيدةءنرمزفضلا

ويتمثلالىحقيقيةاًليورادهيأحذلكي-خليقاكانالموضوعهذاومئعل:الشاعرةوجدان

كلىجامع،رمزفياواسطورةفيرضمنان-جبروتهبكلللأكاكلتمثلا"الذنوبسفر"ثدهلنطويجئناهنحن

اًلصلىصبالكاملال!،نلهاويتحقق،الفنيةاًلصورةطريقهعنتثري"وئتوبلنصلي"

يعتبرلكي-4!لاا!تاملياوالفكريو،لشعر،وجداننايهزالذياننحيز"الانحانيوقربان"الشعر"كفارة"لهوبا)بينا

لآويثر،بحرارزهااًلعاطةةوتث.حنهبالوجداًناًولايمرانمن-شعرامشاعرتناولفيالتطوربعض"حبااعطنا"ديوانفينجدانناعلى

اًلخلاقة.المجسمةبه.وره-العاطهقىأ،قيظة"الذي-الخيالالقيود"قصيدتيفي"وجدتها"دإواًنفيالاولىبوادرهظهرت،الحب

ؤءصيدتببهافيكيبرانجاحانجحتقدكانتوانشاعرتناانعاىالحبمشاعرفيالتأملاتجاهوهو،"انفصاللا"و"الغالية

اًنجا!!ى،ؤان"وصدت!،"دإوانفيالىبز!مااشرتاللتينيىلميتينالتد.،وانهافيعنهاالتعبيركانانبعد،الخفيةخلجلألهاواسقصاءالدقيقة

اكطببمته-حراًمباشراانطلاؤاادنطاقىاًلعاطفياكعيبرفيو5الحفقيتوبحانالشاعرةلاتشنطيع،جياشةلافحةعاطفيةانفجاراتالاول

وان،الرمزالىزاجاقلماوووكب.الجدرانوفحدىالقيودتكرهاكبفياستطاعتقدبينما،المستأليالهاديءلظملهالتخضعهاجماحها

رائعانجاحانجحتانهاورغم.كثيراءهوضاؤيهزلمردؤلمن4الهلجطتدفائق،،لناوترسم،المعهدةاًلحبمشاعربعضتحللانالجديداتجا!ها

انهالا-"الغباردوامة"ثم)2("الصخرة"قصيدتهافىمحاولةفيبضسعلهانج!"جبااعطنا"الجديدديوانهاوفي،ارهفةاالخفية

ديوانهافيمن"شيءالىاوأيهاتل!لىبمفهي،الاصيلاتجاههاليسىتسعخرالتي"الوفاءاسطورة"قصيدةمثلالمحاو،لآنقستحاولقصائد

ا!هزبمة""و"ماتالذيالاله":قحاقرثلاثفيالا"حبااعطنا"الاخيراقنعتهاالذيابسهذاجوفيوهي،اً!وفاءوجودمنتبساوفبها

الشماعرةترمزالاخيرةالق!دةهذهوفي."اًلبحر7الىرجوع"وامرارتيوالفالحياةألفمن!متسلبتسلمبللاتثوراًلحياةتجارببه

الجزيرةوجدتانبعدللنكوه!دلاضياعواوادث.4للقلقبالبحرم!ا*الالانفمنالقصيدةتخلولتكادحتى،طعمهااً،رارةفقدتحتى

الحب.بئرةفيهلاننبتملجقفرسوىليستبهاحلمتطالماالتي:النثريالس!ردالىاقربيجعلها

الصورةوأعطاهاوتجسيداعمقااعطاهاقدهـةالقصهذهفيوالرمز%:مثلكاسأل

النابضة.الجزئيلآبالصوراًلموحيةالكليةالوفاءأين

المجنجالداط!يالانطلافىذلكهوفدوىشعرمافياجملانعلىالاوفياءعنوماذا

ورقة،وهروبةوحريةبساطةفيوينساب،وءرارةصدقاينبضالذيالقديمهواكوأين

ل!،الحزإضةقصازلم!احتى-فدوىشعرمرةقرأتاًنياشعرولاالنساءوأين

تنبضفراشةروحهافكان،والانطلاقاتهنرحوابالانتعاشوأحسست!حببتاللواقياًلنسماءمئات

بالعبهرمفعمةبالزهورمثمرقةروضةو!!خفقاتهاوترتعشبالحيويةامر*وكل

وتتحدالا!برفيتغيبحتىوتعلو،وت!لمووتحلقتحلقتمضيثم.يديهغملكتظنك

تدفقمنفضلا-بهإوحيالنفسفيتبعثهاًلذيالا"لروهذا.بالمطلقعليهغوقفاحبكوتحسب

يوحي-والرمزالاسطورةمنح:تحرااطللافالهاواطلاؤها،مشادرهابشيء)،("والتجربةالكلمة"الثانيةالتامليةقصيدتهاتحتفظبينما

النبضه""و"الانتفاضة"و"الرعشة"لالفاظاستخدامهامحمرةبهوالانسجامبلاًلشعريةالصورتستجلبالتي*ئفعالحرارةمنكثير

والائرهارالز!وةو،"الرويف"و"صلاجالاخت"و"الايقاظ"و+الهامالمعنىتجريدفيهاموضوعيةبطريقهتعالجهاانهارغم،الموسيقي

بحاد.بئ-المرتبطةالتجربةخصوصيةلا،سابقةكميرةتجاربمناًلمستمد

حبا"اعطنا"ديوانمن11(

وجدتهما"،)ديوانمن)12"اح!بااعطنالاديوانمن)؟(،)3(،)2(،)1(

ئ!9



الرمز،خلفالاختفاءوالىقيادتهاواحكامالمشاعرعلىالسيطرةالىوالعبيروالوهجوارنداوةالطراوةو

بينما،اليهيشيرالذيالعامالمعنىخلفالخاصةالتجربةاخفاءوالىواصطناعمايلائمهاومحنفهاالمشاعرحدةالاولعلىديروانهاكانيغلبواذا

ولااطيقى،والاخىبرفاءللهرصدالمصبر،طيقلامنطلقذاتيشعرفدوىشعرتحملاقيالالفاظ"خدامواسه،الاحيانمندبيرفيالمطو)بةالبحورمن

منفلمة-ظاءـريا-تلوحمجسمةص!ورةفيلتجسي!د.الذاتيالشعوركبحاكأرمالتانالتاببينديوانيهافيتلبثلمانهاالأ-المجزالةمنقدراً

الخاصة.الذاتيةالشاعرتجربةعن-ذاتهافيتفجرتالتيالجديدةالمشاعرتلائمالتيوالرهافةالرفةالى

وعنالاخ--رقدوىدبوانءنحد/ضيانهياناستظولاالاوزانفيتعرفااكتراعبحتكما،اووالعاىقىالامومةمشاعر

افأ-ؤكم،"انذس))قصدةالىاش!راندوناتعبرفيولا!هاالحالينفيىنتولكئها.نفسهاوموسيقىمشاعرهابيندقةفيلتلائم

......وراءتنساقفلا،المعبرالانيقالدقيقالافظانتقاءءلىدائماحريصة

تداله.صفيرهاءهىتحشوامهيكألماوالعنوالرقهـةمنعسادور!اتعيبراتعبراًولا،لهاضرورةلاالفاطاقيبفيالذاكرة

..!زنبقيافياًن.نفسهافي

امانينا؟كنزياغبران"حيااعطنا"الاخيرد،وانهافيلاحظتهجميلااتجاهاهناكانعلى

أغانينا؟صغنااصاذنمثلمنساحرةور!از!شاًجةتحملاك!الصوربعضاستخداموهو

مافبب!انق؟لمىغ!نامنحمالح!ص.ؤفياروه-ذلممسوالفة!فرةؤلمجسبهااثووبيالشعر!يمارست!عمل

........بة.:تقول"يزورنا"قصي!دة

ظؤة-ليس،الاحساس!داعنمبيراتافيالشاعرةوفقتوقد

ثنا.،--افيلاخرحينمنبالغةرقةفييترددالذيالمستنكربالتساؤل"حريرب،طاالىلصربعلىمدى))

دقهف-!إحاءالتوحيالاسطرباقىعنعمدعنقصرتوانني(لقصيدةعبيرمنوبمولا

ل-تمبو-افطنيالام"ءانيش!بهالذيا!رقهقا(!رللبالحنانمرهفا"دارناالىأهوىمنيحمل"

:وتقولءليهحانية:تقولكما

زنبتى؟يانجرانالمقبلةالجمعةفييزورنا

وأ"لهعييافرشلمووددت))

نج!!؟هلولحنيديفيلووددتكموردت

و؟يدىفيلو،المضياءمملكة

زنبق؟،1قالمن"سلمانجومهامنأشيد))

الاح-ا!!بالداحياايحاءلناتوحيانتطيعلنرالشاءرةكالتومالدارنا

.الطولمتساويةكلهاالقصيدةاسطرجاءتلوحينمااجلهمناشيده

د.روانهافينفسهاعناتقاا!تيالمرهفةالشاعرةاجيواناواخيرا"يزورنا

اصوةواالثوقرلا!ءلىشا!ا2ذماالا!كلماالاولاًلوهـصحد.إتئافين!عملهاكما"الله"لكلمةاستعمالهاكذلك

.....:الاعجابغايةلاظهار

ؤ-!-ومسائلهاًلحبمواًقفتكوناًنتخشىاما،اسالهااناحبالمقبلةالجمعةفيبزورنا

وانها؟الس،رقةدواوينهافيا-تئمدتؤد-تجربةمنلهاتلاحماحدودأجملهماالوعدهذا!الله

ف-!براردتؤدكاجتولئن..؟.القصائدبعضفيتكررت.نكونقد:)1("الثلوجيوم))قصيدةفياو

ذاتهاتكررنفسهاتجدانتخشىامااحياناالتعبيرطريقةفياوصسورها!الثلوجيومأحلاهماالمله

اهونةإمات.بدانالمهلدإوانهافياطمعلعلي؟الامراخرمضطرةالكادلالرمزمرتبةالىتصلقدالتيالكليةالصوربعضولغدوى

!المرهـةبةنهاز؟مةعدائمانظلص"ىجدإبةافاؤاترودواناخرىالعودة"كقصيدةنهايقاخى"!بداتمندةالقصببتغرقؤ!اًلذي

.الخلايمثل،القصي!منجزءاتستغرقالت!اواًليهااشرتاتيا"البحرالى

صورةمنهاالاوسطالجزءفيتءدماك!)2(((هزيمة"قصيدة

العزبزعبدكلاكصورامنهثرعتفقدوثكوكظنونمنالحبيبينبينقاملمادمزاالجدار

وفقتءوقد.الصورةهيكلبهاككملمع"وتتمشىتئاسبهجزئية

-حح!حميهههعحيححححى!0-كاححيسيححي33.....

البحر"الىالعودة"مصيدةبروفقتكما،الصورةهذهفيالشاعرة

النالف4اجزئيةاالصسورءـوودوىتحدق"ماولكن،رائعاتوفبيقا

حديثا.صدجمامقتطفاتفيمادكرتعير-صورهااجملمعن،ووةوال!بالحرارة
ر:مثلاقولها-السابقة

اسمك؟

العياةلهأثعلىقجرياطلة

الدربعتمةفيتعثري

و-دان!ةشعريةمجموعة:قىلهااًو

اًمتلأتمواسبمكللهواًك

الدينعزيوسفللدثنوروازهارجنىفيضوسخت

مرصعةافاترلهواًر

!لملإلمبنالملممدارالعاريصدرهافيالسنايزهو

مايحتاجكببراًكلهااًلقصيدةيستغرقالذيالهـليالرمزاندلك

5ء!حي!عيح!!حييء0،"حبااعطنا"ديوانمن)2(،)11
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4أصلامسيم.أئج ؟3-::
هممصععىضرصصصهى!لصلىا!وودار4. هـرتهـ-برة

شوشقه!ظثرودىسب3-
...عه....عحر.ه.عم،سحر.مهحسى.حيء

عليهايحكملاقداقيوالاخلاقيةالانسانيةالوجهةمنعليهاالحكمفيالاولألالسز

الالسانيةوالقيموالمواضعاتللاخلاؤالحكمهذاوبرك،القانون

منمزبداالقانوندراسةمناذدتقداننياعتقاديوفي،المامةمنوحصلنم..معاوالقلنونالاداببدرللةاتكمحيابدأتم

النفسشطحاتفيوالتحكمالعلميةالمروحوالتزاموالوضوحالدقة..معاوالحقوقالادابفيليسانىعلىالجامعة

ف-،ؤد3أزد.ؤوهل؟وحددالاربيالخ!ذلكبعدالرسلماذا
.نقديالىالهوىيخنسربلاحتىالمستطاعبقدر

نونية؟القلالدراطنهذهصن

التانى:أالسؤال

..:الاجمابة

ألىالىما..المدلددصيلنكىأخلألالفكرينموعتبعحاولنالو

المو؟لهذاالر!أ--ىاوسةريالادابكاجةبعثةفيعضوااصتياريانالواقع

الرئي---كاحيا.أ!خطوجهالذيهو.391عامبباريسالسوربون

الأبتتإن:وان،القانتوناصترفانالامراولانجضلكنتاننيمعالادبنحو

هذهففي،الثانوبةتعليميمرحلةمنذقطعاابتدأقدالنموهذابازسفيتفوقيب!*مالممكنمنوكان.هوايةمجردالادبيكو!

-صالالفمدرسةمنتخلصتاذكببراانتقالاحبإتيانعتقلتالمرحلةؤ--!ءفوايخ!ولكن،القضا!طبالسلكألت!قانايضاالقانون

وفربهموالناظراهـرسينافوةكانتحيت،القمجبمنياالابتدائيةوان،9162عامالادابليسانيعلىحصونيبمجردتمالاداببعثة

داخإيسا-نلميذاالتحقتاناو،نجتاهبلالفكرينموي/عوقالخرح،نةسهاا،داببكليةداخليةبعثةفيهعتبرنا5عاماتأجلقدءلسفربكن

ورغتىا)خ!حؤ!ماقخدبملكازمطأصسستتىالثانويةطئطالمدرسةاف!طولي-.باديىفيئادرو!بهاسئتلقىالتيالفرنيةاللغةلتنملم

-...-ةبثبادراسةامدةلان0391سنةفيالاعليهاحصللمالقانون

نفوقالدراسةفيفقوقياد"دأارحلةافلكومد،نردادالنحصيلفبم.بعامالادابدراسةمنأطولكانتالحقوي

صس-ت،الصيةيةالاجازاتاثناءصةوبض،5الخارجيةبالمطالعاتأغراني

اذكوزرـتو،،الحقولوسط!لذةؤ!اطالمهاالادبلكتبافرغكنت-ةبركلب-،مدرسعيست!391س!ةفيالبعثةمنعودتيوعئد

بعاطفيتو--،اوط!المنةلطفبممصول!كتبتدئد.نهـئريكالتكيفاخربن،لهـ،"-نالاسكئدريةبادابمدرساثم،عامينلمدةالقاهرةدهب3

اكرر-الادببكنوزالمرحلةتلكمنذاتصلوأخذتبل.ا!رفقةالادابوتدر"مىدراوروهوالى-؟ةفيسيريخطحددالعملوهذا

ث-م،رولعبدلابن"الفريدالعقد"و،للمبرد"كالكامل"اأقديمو"-ب،دبربئالصثاؤقيفيعملىاً؟(9تطفياستقاأخجميوبعد.ونقدء

.الكبرىالادبةمولوعنا""الافانيكأب-ات"أتخلؤلممبروحيع!تقدريسالت!مهنةكانتالحرةالحياة

م................وردبكأستاذاًلعلياوالمعاهـدالكليماتفياليومت!

،بالعاهر.الممريهالجامعهرحلهبرمالتاليهالنموحطوهوجاءت

اظنولا،العالميةللثقاؤةوتشويقتوجيهمرحلةاعتبرهامرحلةوهيمنالصمببةحياتيفيالاشنفادةالىكفسينزعتفقدذلكومع

بمضاوجدناوانماتفتحتالتيرغباتناكليشبعمافيهاوجدنااًننا8؟491تفيمحاميافمملت،والخارجمصرفيالقانونيةدراساتت!

عخدئذتنشرهاكانتالتيالثقاةيةالمقالاتمنالجاممةخارجذلكمننزعاتيتشبعلاالمحاماةمهنةانأحسستولكي،سنواتأربعلمدة

السياسة"مثل،لهامثتإاليومشبابئايجدألااخشىكبيرةمجلاتحصلتهااقيالقانونيةاًلثقافةكلمنللاستفادةتتسعتنإدولاالثقافية

الادبيةوالاعمالالكنبمنعددفياخربعضاوجدناكما"الاسبوعيةالمدرالمى"تلكواصلتحيث،ثانياباريسفيثماولاالقاهرةفي

الصدقفواجب،ذلككلومع،قلةعلىعندئذتترجمكاتالتي--!فمعظ.الماليسيعوالثالسي!اسيالاقتصادميادينفيويخاصة

وفشربتعمقهاوءحاولة،العالميةبالثقافةاتصانيانأقررأنيقتضيثقافةالىتح؟اجممااًكثرالاجراءاتفيمهارةالىتحتاجالقضايا

فرعةلياتيحتعندماالاالاكملالوجهعلىنجغلمومفاهيمهاروحهاواحى-داثوقائعمئاقشةعلىتقخصرتكادوالمرافعات،واسعةقانونية

اداةمنهايجهلنحوعلىالفرنسيةاًللغةواتقانباريسالىالسفرالادبكبفيالقزاءةحقل:الاولحقليالىاعودرأيتئيوهكذا

اتقاناعخقهـبضرورةزلتلااليوموخى.مسمفةقويةتحصيللاتوالمبسالصحففيسواءفيوالكهابة،العامةوالثقافةوالفن

يستطيعاولخةفبهذ..الاقلعلىواحدةعالميةللغةمثقفمواطنكل.مستمرةبصفةبالتدريسالقياممنفضلا،الكتبفيأم

حاب51لانالعالملناتبجميعتكتبالتيالمؤلفاتامهاتيقرااناقولانفاحب،القانونيةدراساتيمنكناقدأفدتعماوأما

اللغاتبكافةإضشرماأمهاتترجمةالىيسارعونكبيرةعالميةلمغةكلودقتهالتفكيرتنطيمعلىقدرتهافيتنسبهتكادالقانونج!الهراخهان

المىنفطئاخذنافدانناالحظلصسنألاحطكنتوان،الاخرىعلىالقدرةالناقدعندتنميوبذلك،الرياضيةالدرلأاساتووصوحمه

أ)ماوطربت،واسعنطالىعلىومنهاالعربيةالىالترجمةأهميةانهاكما،بينهاوالترجيحالاحتمالاتواستقصاءوالتطيلالشرح

انشاءالقوميلاتحادناالعامالمؤتمرقراراتبينقراتعئدماطربالاالقانونوما.وعلاقاتهالمجتمعبحياةواسعةبمعرقةالئاقدتزود

باترجمة.تختصمؤسمسةهوكم"والادب،اًلمجتمعنظروجهةمنالعلاقاتهذهعلىاـحكام

فصنابىصثةقمنعودبعدالفرينموىمراحلعنوامانفووجهةلهتكونانبدولا،اًلحياةعلاقاتالاخرهويدرسمعلوم
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ل!عفحالىال!،جيبرجهامنولزوييالجامعةمنباستقاكيدقيقوجهر،لر،مهقى،تدربحسمرحلة،هي،أكاديميةمرحلة:مرحليئدياجما!ها

وادسرمشاكلهمعامتهموبخاصةالناسخالطومحامياصحفياالحياةصالمتوالفرنسهكأكأالق!إمأليونانيةبثقاؤت!خاصبنوعفيهاتأثرت

والادباءالادبيقنصرانينبغيلابأنهيحسوأخذبهافانفعللهاورلىالعربيلادبنادراستيفيمنهاالافادةوحاولت،بباريسحصلتها

الادبفيالجمطيةبالقيمالتمتععلىحساسيةالناسآكثروهم-!دعفالمنهجيالنقد"عنكتابيفيواضجهومانحوعلىالقديم

ؤخرجت،وحدهمالخامةمنناعاًلادبوكأن،سواهاماعلىوتغليبهاومناهجالادبوقضهـاياالمحديتاًلعربيالادبفيابحافمفيلم"العرب

كللآسيهأ،الئاسومشاركةالجماعيةنحوفشيئاشي!الأتطوراناليتيعنففللأ"الجريدالميزان"فيكتابيفيواضحهومانخوءلىدراسته

،واهـبرلمانالصحافةفيالعامةبالمسائلاهتماميذلكعلىوسا!الكبيرةارخطوةوكانت،"بشرإقىنماذج"نفسيعلىالعزبزكتابيعن

اتيقراعاحذتالوقتلفسوفي،شعبيشكوىلمواضيعوادراكى"الجامعمناستقاتيخطوةهبىالةكريونمويحياتيفيالحاسمة

الاشتراكيكأ!ثهبالجلإبدةوالاجتماعالفكربمداهبوتتصلتتسع.وت*قة!،ثمرةمعرؤكأ\)جباةتلكعرفتحيثالعامةالمحياةفيوعملي

منفيخيربماعنهكذا.نفدفةسيدلبئنرعنإلعمفاضدرستهاأعر!قدذىندالتيالودنعةدعي:الثالثا!سؤال

!يئى!ةالاقلعلىاو،فضل1هومانحوالحياةتطويرفيدورهاللنفدللمهتححمسينمنكنآماوروبلفىالدراسةمنعودتهكمعد

القيماًناعتقدأصبحتبحيثافضلهومالتحقيقللصملالنفوستدالمنهجئأالنقد"الأولنءكا/بيئهفيإ"يتضحمانحوعلىالطئري

القبمبهتغلفانيجبالذيالحلوالغلالىالاهيماالمجمالمية"نجريةنماذج"كتابكفيفخلا"الجديد.الميزانفي"و"الصرب

ولا،كبيرادبيعملكليتضمنهاانيجبالتياًلرفيعةالانسماتيةاصللقهـ-اكيالعايى"الادبيةبللشحضصى،تته!تراتكيتخ!سمنالذي

اعضقدزلتلاكنتواذا،لذلألهاالجماببةاًلقيمهذهتقصداًن.رمكقنرهوذلكبصلمد"نخطورونأخذنمتم..اللفلتمخ!تلففيالادبعمالقة

فماالكتاباتمنعيرهعنالادبتميزالتيهيالجماليةاًلقيمهد.انر،):ف--هـبسمىأنبمكئماالىجتبمانتيداخ!يرا..الموضوعبىالنقد

لآاًلبشريىاًلنفوسابوابفننجفيوشبلةاقوىتعتيرلانهاالادلك..الاشتراكيةنجالواقعيةالتأتر

نا،-بالذيالخ!رالتأثيرف!يهاإ-ثثانمنوتمببئهالاديبأمام؟4مراحاوما؟الحطورهذاأسهـبلبرألكمفيهزأما

وشلمةتعوننجرماكثيراالجماليةالقيمهذهانكما،احداثهالىيسعى.:الأ!إبة

اًلمرهفة:.اًلدقيقةواكمليةالماطفيةوالالوانالظلالعنللتعسر،مرهفة

-.!اًتمااً.الا،اد،5ءة.الدراساتفيغارقاكنتالخارجمنعودتيأولعند
!سيعنفئاتج،بهالريولاشتراكيةالواقعيةعنواما

ؤ،؟،الراهةمرحلتنافيكلهاالانسانجبةوحاجةبلهـورادحافيف!والفرز-قىالمقد.!مةاليونانهويخاصةالكلاسيكيةالادابوكاشت

مصرهتحسينالعملاًلىوتدفمهنجبهوتثقبالانسانتؤمنواًقعيةالادبذ!رب!وءتوج.البيانيوتعبيرهاالفنيةقوالبهابجمالبهرتني

.ة4001..الا.-،ف!اًكصوء!بشرحي!سمونهماعلىيقومالفرنسيةلجامعات2في
س!دهواكراؤصلهومالحوبهوالسير،كلهاسماليةو

اًلا.8..015ممبرالكبارأساند":االىسشمعبالسوربونقضي!تهاالننيالسنواتخلال
البربمننعاكلحساسلىديدبطبعيوالا،طمتنالاوورحاء

الجميع.ا-ءإدفياً!همانا!صتلووبوديلثكواهملل!رضعهـتر!ءوا،ن!ركلفيالمجمالمواًضععلىأصابعهميضعونوهم

،!اًلادب-العملنفاصيلفيالجماللحنالهحتنفوستافبئفيلك

الرابع:السؤالالقبموان،شيءكلقبلجميلفناًلادباًنتفوسنافيرسخحتى

فهيالاشتراكيةالواقعيةالمدرسةرو.ادكبد!منواحداباعتبار؟اقذوقاىا!واعحومنالخلودالادبيللهـعملتممناك!هياـلجمالية

المدرسهـة؟لهذهالالسال!بةالقبهمرأيكمؤفي!!اما..النقد-اسالاصطربقعنالجمالمواضعادراكالىالسبيلهوالشخصي

عليها؟اوله،الحكممقاييسهىومايرف-رماهوالادبلاىالادبفيارظثربم!المئ!بمضمونهووهذابها

عاطفية،وان!الاتجمالمية9!ساسماتضات4خصائصيفضلفينا

اللاجسابة:برمكئلاموضصوعيتحليلاكيلانفقدكل!يمنهبدلااتأثريوالمت!ب

لمهيكونبانالادإب.نطالب،النقدفيالاشتراكيةالواقعه.الثخصيالتلو!عنيعبىان

تهويماتالىعهمجتموواقعحياتهواقعمنيهربفلا،يكتبمماهدفالمذهبعنصدرتالخاصالنفسبمالتكوينهدااساسوعلى

مجتم!"يتاملعاجيبرجالىياوياونفسهعلىبتقوقعاوالخيالاهـذي"العربعندالمنهجيالنقد"هثلاًلاولىكتببىفياًلتاثري

السفحالىالاديبنزلواداً،السفحعهدتحترفىوهيوانسانيته-هـيالآء:امثالمناتاثرينالقدماءالعربنقادبيناليهفضلت

واقعتصويرهـوعملهانيدعيبانمنهالانصعتراكيةالواقعبلآتكتفيلاا!وساطة)ءو"الطائيينبينالموازنة"ثنابيهمافيالجرجانيوالقاضي

ل!"يكونانيجببل،الواقعهذامنسلبىموقفالتؤاممعالحياةواًلمبادىءالقواعداصحابجدوىأفيتبينما"وخصومهالمتنبيبين

سعما"خلالمنالهدفبهذااًليئيوحيوان،التصويرهذامنهدفد،،وغيرهمالعسييهلالوأبيجعفربنكقدامةوالبديعهاًلبلاغية

منبر.بة،خطبالىالابينقلبلاحتىمباشرغيربطريقنفسه*!بيعنحاداًدقعافبمادافعتالذي"المجببدالميزانفي"كتاببمثم

،ازاءهوتوجيهالواقعهنافيرايلهيكونانمنيمفيهلاهذاولكنبنفستناولتكما،اًلنظريةالناحيةمنالنقدفيالظثريالمذ!ب

تطابى"..كما،الواقعلذلكتصويرهخلالمنشيئالنايقولأنأيحماسةوتحمست،اًلمحدثينالعربوادبائناشعراًئنامنممراالمنهج

وبخاصة،الناسعلىجدوىواعمقأوسعهوماالواقعمنيتخيربانيمكتاليفيالامروكذلك،اًلمهموسبالشعرعندئذسميتهلماحارة

فموقىهيثم،العظمىوجمهرهاالحياةعصبتكونالتيعامتهمعلىاًلنماذجانيبهاوحتماسجلتحيث"بشريةنماذج"الثالتة

،وأفرادهالمج!تمعفيوالصحةالمقوةمواضعابرازالىتسعىذلك-إساتريس-فيجارو-فاوست-هاملت:مثلاًلخالدةالبشرية

فيالخيرعواملتغليبعلىالانسانبقدرةتثقتفائلةروحمعنوتصصرجالمنىولهذا.وغيرهاالكا!لبوابراهيمكيشوتدون-أوليس

لحقمائق.الراكهوحسنالملعيوتقسهالعقلينموهبفضلنفسهجويىميترأمثالمنعببمتتلمنتاًلذينالخالدونانصادهالنقدي

دانهذلككلفوقوتؤمن،الاجتماهيةالحياةوحقائقالبشريةالنغسروحيةمتعةالنقديةثنبهمافياجدكنتاللذينفاجيهوايمي!

الحياةسلامةانالاالانسانفيأصيلينوالشرالخيركاناذاالادبمشويالتارقىالىالكتبهذهترؤعلهانظيرلاوجمالية

نزس!لآت!فببلنكفيلةفبيهاالمدلواقامةتنظيمهاوحسنآلاجتماهبية.الخلالىالانثائن

نفسهفيالانسانيثقبحيثاًلشرنزعةعلىاًلانسانفيالخيرهـلىتحديدهالممكنفمنالموضوعيالنقدخوتطوريبدءواما
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المجمالية.ناحيةمنللادبتدوقهوصدقاج!لىمنالخلاقالجماعيللعملاسالاتصلجئقةغيرهفيويثق

اتاريخيمنهجهومنهيكلحشنمحمدالدكأورمنوأفدت.البشرسعادة

اتاوؤفي)ءالاولكتابهمنوبخاصةكبرىفائدةالبحثفيالعلميالجماليةالقيمتغفلانذلككلمعيمكئلاالالثراًكيةوالواقعية

يف3ادريلال"-*لفرردكابعلىوقعتانتصادفثم."الفراغن"-غيرهعنالادبتميزالشيوحم!اهيالقيمهذهلان،الادبفي

((وء(ولفاتها""صتر-رولىوجاكجان،"عنكتابهوهوتراثنامناختفىكتابا.نهـ3انالغاقلينبعضيظنوعندما.قلناانسبقكماالكتابات

سيئة،ولباعةرائدجورقعلىصغيرةاجزاءثلاثةفياصدرهالذيالمبضم-عمشاكلعنحديثهالمجرداءواقعياًلادبمنتعتبرانيمكن

،بهـا./ةوقرأته،ثمينكنزاز"شبابهغضاضةرعماحسستولكنيبالقواعدالمظبقال!هلمعمتفائلةةلسفةاوهدفعنصدور!ااو

فيفأحدث،الجامكلقىفيالدرا!جة!اجازااحدىخلملأل4شودربلبواس!"الجميلالغنيالتعبيروطرائقالادبفئونمنفنلكلالفنية

قرأتعندماالابمثلهاأحسستاننياظنلاعارمةفكريةثورةنفسيادينوانالغيءـذاعنردهماحاولانالااملكلاكناقدفانني،اللغة

ى،ورو!سلامةو!وبلادنافيالكبارالفكريةالحريةروادلاصدذلكبعدبرسلاهـقىيختصشق،شقينذوعنديفالمقياس،وأرفضهيكلتبونما

لامةس!"خ؟ارات))هـوتأثرا./مابهوتأثرتلهقرأتهنر،ب3اولوكانارزيوالادإب،التعبيروجمالاًلصورةبجماليحتصوشق،المضمون

."موسىؤ-صتحقببق،،ءني!جزاويهملهااوالجماليةالقيممننفسهيحرم

يتملشمالمنهائياًل!ريتكوفيإباناغهرففاننيهداكلومعجرابر-قىعملية)جريانيرإدالذيالجراحكمثلمثلهالادبيعمله

،هناكتحصيله،استطعتالتياةالعاالثقافةوبفضلاورورافيالاومهندسها،العقولجراحالاديربانصجواذا،البصلبسكينالمخفي

الاطلاعواءملتثم،والفرنسيةالقديمةاليونانيةالثقافةوبحاصةاض--يماهيالجماليةوالقيم،مرهفةجمهزتهتكونانلواجبفمنا

الخس-ارجمنعودتيبعداًلعمليةحياتنظروفتسمجماقدرفيهما.الاجهزةهدهترهف

ال-د/تادبناوبخ،صةالعربيلادبنادراسا.ننفيذلمككلمنلاستفيد،/"عل!اولهواحكمادبيعملكلاًنقداًليوماصبحتوهكذا

جهد.بكلاليوميستأئراًلذيوالمعاصرليالصورةنسميهالذيوالشقالمضمونشق:الشقينهذينبينجامعا

:دضرالساالس؟الا.الجمالية،مه!الفورماو

الخامسى:السمؤال

معانا،(لةابى-النهملذت"لموحفهوعاؤردمناولانكما(لواضيحمن

الحديثة.الاديىقىراللتخلبينرالىونقارناأدباث،مناللبقبالجيلتأنركمكاتحدايالى

وات!ضل.ولذا؟الررر.ا!حمهة!ددبهمةالىنظركملفتالذىما؟أخارجوهـاوالخ!---ديةالادبية!المذاصببالمدارستأنكركمحوار

-!-و!صا؟!اى-!والم..عهوماالصربىادبنامنث!يةنماذجاش-،رصنالاد،:،از-صمبله!ا!ساوقالصبشلفه،اكىللاؤار!قويمكمهوومل

ب"بة:لاا؟ف-!كاو

هـ--،نفقدالبضريةالنماذجموضوعالىنظريلفتالذياءا:الابشابرة

ل-تحل!ونقادهالادباساتدةيرصحيت،الخارجفيدراستيطمعا

واخاقي"،اخىاالششمساتفيم!دةالشررقىالنفوسووصفالبمفيحسينطهبالدكتورالخارجالىسفريقبلتأثرت

.........،الاهـورهدهيحدقف!ووتدوؤهاالقد/مةالعربيةالنصوصفهمعاى

انهواذكر..ونتراشعراوالمرص-ةالقصةكأ،بكباروحللهاسجلهاالميةالع-الثقافةنحوكموجهكاناًلاكبرتأثيرهانأمحتقدكئتوان

هـدام))قصةتحلملالفرنسيالاد!لس،نسىفىعلت،المقررمنكار..
...........الو-بربرت-5يزالولاكانالتيوالفرنسهيةالقديرمةاليولاليةوبخامة

بي!نقصعضلالصةوكاكإمنرمنوافالعالميةمالاكبرفتو-د،افكبقوى)اقصماوصىبونت،((مصرؤيالمتقاقةمستقبل"ءناللاحقكتابهفيالرهاظهرحماسة

اسو-4ىءرلناقدقىا!الفرذ-!اهـ*،ذناالهاارشدناارةىاراحعاالمشوسط-الابضطابرثقاقةسماهماالىالثقافةهده،فما!ويربد

.........)هـراسةفوإقيفياثرهادتوجيهلهذاوكان،الاوروبيشمالهفيهبما

ال!إبهذاواشتريت"لبوفاربة))االكتابعسوانوكان"دبرمينيل))

ءار،ستقصه-فبيه/حللرأض"اذ،كبيراثراتلبهفتأئرت،وقرأته.اًتطاعتيقدروتممقهاالثقافةهد

نفميةلفلسفةاًسساتحليلهمنوبتحد"بوفاريررام"شحصيةاولاه.ا،ا.إضاناحيتينفيالعقادمحمودعباسبالاستادوتأثرنا

مركب-صةغرر:كأنزعةوجودفيولخصها"البوفاريرة))سم،هاعامةعلىد؟وب5امواصل!بفضلالعالميةالفكربقضاياشبانونحنوصلئا

ىر.ز-ولابنتءيء.ؤؤمنلاقدالض!بةالبشرالنفوسبعضفيمتناقضةالىتهـ-،عاكيالانهـليزيةباللفةالحديثةالعاببةالكتبامهاتمطالعة

المثاليةالقيملكافقىيرويلابططتشقىذلكومع،جدوىللحياةت:-،ول"،التيالكبيرةالمقضايابعرضقيامهثم،بنفسه.بتقنهاان

الض-لميلهذافيورأيت.بوفاريمدامنت13مانحوعلى،المطلقة4ءتار-"نكثيرااؤدتاننياذكرزلتولا..ومناقشهاالكتبتلك

ادةالخاالادبيةالشمخصياتدراسةفكرةانيحببطريفاأدبيامنهجااللذ/ب-ن((والحياةالكتبفيمطالعات"و"الفصول":القديمين

هسذه4راليتوحيماتحليلاساسعلىاًيظثريأساسعلىمنجاءز!فقدالثانيالانجاهواما.مقالاتهمنكبيرةمجموعاتتضمئا

اظلانعلىحرصتقدكنتوان،واحاسيستجبممنالشخصياتادبئش-اعلى"وانالىدي"كتابه!مافيالمازنيوزميلههوالعنيفةحملته

الموضوعي4بيندراشيتجمعتى،الاصليةالئصوصمنفريربادائما،نفك،والتقدموالتطورالتجديردالىودعوتهماالتقليديالعربي

رأييوفي،الشططاوالتعسفمنخالمبسقكلفي،والذاتيةوددت-اةوالادبيةالفكريةالثورةروادمنعئدئدنظرنافيالعقاد

كتب.منكنبتماخيرمن"بشريةنماذج"الكتابهذااننثيعرباسمعرؤءمانحومشاعرنابذلكوجهوفد،قدموالتالتطور

الصرببمدرضاامنالمختارةالنماذجمنفيهاكرلممكنتواذاهـوأالذيالعجيباكطورمناليومأغجبترانيفلذلك.الموجدان

تاصكمثلعلىادبنافياعثرومحيفذلك،خصوصاوالمعاصرعموما،المتزمتينالمحافظيئرائداليوماًصبجخىفشيئاشي!االعقادعلى

ومع،ادبنافيوالمسرحيةالقصةفنحداثةبحكمالعابيةالنماذجوالفكر.والادبالثقافةميادينفيتجديدأوتطوركلعلىالساخطين

وبعد،النماذجتلكبينللمازني"الكاتبابراهيم"اًخرتفقدذلككنابيهمنوبخاصةالمازنيالقادرعبدابراهيممنوأفدت

كأصخصيةالاخرىالعربيةالنماذجبعضحللتالكتابصدورمنالناحيةكبرىفائدةومقالاته"الريجقبض"و"اًلهشيمحصاد"

خان".مح!وظنجيبقصةفي،محاكفاًحمدالصغيرالبرجوازيادالعفنعتبركأابينما،شيءكلقبلفناناكانفالمازني.الجمالية

0"الخليلياح!السهورهافةالمازنيعندالاصليةروحالدعابةسحرتنيوكم،مفكرا
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وتبنببى4ا!جديدشعرنامؤازرةفياليهااشنندتالتيالالسسعن:السابعالالسوا

جمبلفنفالتشعر،الثلاثةبمقوماتهاالخالدةالشعراسسلفسف!فيالاداناجنامتابعةفيئالكمعثي!لانقلدنابيننجداتالناد!من

،اللغويالئغموموسيقىالوجدانوومضاناالبيانياتصويرعلىيقومتجلىوف،اليومضىالقرنا!دا!عمندالش!عر1خهاصةالمعاصر

واظ.الثعريبالجونسميهماوسطالمقوماتهذهكلتنهضانعلىا!!1!تلدر1معهدلكمنثرهالتي1الكتبليلسلةفيذلمك

لثب!ع!يرم!لتيانهحدلالداعىف!عىلمقوشيئاالثسعرفياول!ئحثلشعر،الالقدقبلالخطوهـالعلمةاسةالد!هذدنتائجمننعرفدانلنافهل،بللقاهرة

..م....هذاسفلؤبرأيمعوط؟المعاصرلادبنلبكالنسبعمةاليهاانتيهـيشمالتي

والشسيء،لهوالشعرهداعلىاحكمالعدامهااووجودهااساسوعلىأ!ووواًلثمرالادب

كم،جديدشعركلضدروحياغلقانهوالبغضكلاًبعضهيا

عنالنظربصرفذاتهفيالشعرقضيةهيقلقضببة،البعضيفعل:الاجابئ

كفادرىولست،ارتمعرهذاف4لص!الذىالطولوغرافيالقا!...
..............والشمعرعامةالمعاصرالعربيادبناأدرسوألااحسكنتلعد

نجبراوالشعرفيللتجديدمحاولةكلامامالبابلغاقانيجوزولا،!الر!!انا!موسجمهايخنطألنهالفياجوسانني،خاصة

الشعرلاصولوفقالهاوعليهوحكمالتجديدلهذااليثمعرل!ددنهافحصاءواستقصىوالاناةالصبرمنكميروبشيء،مسالكفيهاتتميز

واش!صالطريقمعالماحدداناستطعتقداننيأظن،النصوص
ك!رعددعناسفرتقدالشعرفيالتحدلدمحاولاتانلير

........البعثءدرسةجوارفالى،جديدشمريتيارومدرسةكلخصائص

نازكدواوينمثلالرائعةالجميلةوالاغانيوالقصائدالىرواوينمنالمطلبوعبدوالجارموحافظوشوفيالبارودي:فيالممثلةالتقليدية

ايصبورعبدوصلاحالعزيزعبدوملك،اًلسيابشا!وبدر،الملائكةاثلاث!عبهاا!برربةالوجدانملرسةمعارم!أوضحت،وغيرهم

وكثبرؤارسالدينومحييالجيوسيالخضراًءوسلمىقباليودرارالت!وشكريوالمازنيالعقادوشعبةمطرانشعبةو!ط،المتوازية

ءارضس-ةحركةليستالتجديديهالحركةهذهاًنايضارأييغيرفيف3،منهالنتماليوبخامةالمههجروشعبةالديوانملأسسةسميتها

تحافظدامتما،واصالةقوةوستزدادست!قىبل،ستموتنزوةاوز!طاحمدالثاعربريادةابوللوجاعةعندالوجدانيالتيارهذاتابعت

ذ!تها.اقيسيطا!سطاثعرهـقومات!لىفء،1المح!ا!اجمطادجدانمصرسةالىاخيراوانتهيتشاريابو

النسائياًلشعرلتطوراتخططتكما،الواقعيالا-لجاهبمدوسةاليوم

اًلتاسع:السؤالا"شروعةوعاطقهادوجدانالمرأةالخانقةمنالتقالميدفشيناشيناوتحرره

ؤجه.تحاتسونوأؤكمالسرحيةللفنونالعاليالمعهدانشىءمنذفدكتواذا.وتطورهاالعامةالحياةقضايافيمساهمتهعنفضلا

الرصب1الاد!دقهمرف-سات"ءجكما!محئصبةاجهـو!اهـ!ى!لمتوفداواثلىمئذالعامةالمشعرولاًلحركةلتطوراجزاًءثلاثةمنكنابمااودت

01.با!هدلعددخاصةكتبماذلمكمعافردتقدفانني،الانحتىالمقرنهذا

ص!مسمحةؤجهعملكماصدالذياسهقلهـ-نى"في!رعئمرات-امطرانوخليليركنالدينو!امثلالكبارالمعاعرينوكتابتاشعراشامن

عا!3!ض.المازنيالقادرعبدوابراهيمصبركطواسماعيل

ة-بالشعرنقادوبخاصةوالنقادالنقدحركهتطورتناولتكما

نسيبالشيخابداتها"المجلة"بمجلةالضافيةالمقالاتمنسلسلة

"الغربال"!احبنعيمةميخائيلئم11الوسيلة"صاحبالمرضعي

رط:صرراًلسلسلةهذهلاتمامالفرصةنيتتاحانوأرجو،فالعقادفالمازني

"العربعندالمنهجيالنقد"كنابيلكملانهاعتقدكتابفيوجمعها

.اًلقدماءالعربنقادعلىفبهاقتصرتالذي

خاصسة،والشعوعامةالعربيادبنامستقبلفيراييعنوأما

!أيىفما،العرديادشامستقعليشملالايمانوهذا،.اًلميادينكافةفي

البسرىالمدمباطرادايماياالماساسدمىبالميادهـ!ارفاحب

الاكترالمحدءدةحياتناظلفيمسعتواهويرت!عسيتعدمالهفيشكمن

هـاىواحرصالقديملتراثنااًتنيلاكنتوانوانا،وعدالةنشاطا

نبنيه،اننريدالذياًلجديدائمرحاساسفيقويةلبنةنتخدهان

وحشيومبماندائماوالحتقد،الجمودولاالرجعيةاقبللاانيالا

المبدكلةللشاعرةجديدديواًنيضعفانيمكنولا،حافريمنخيراسيكونمستقبليواناسيمن

عندافعتقدكنتواذا،تعددتمهماالسذينثقلالايمانهذامن

الجلإ/دالاتجاههذااناعتقدالانئيمنهبالجيدوآمنتالجديدالشعر

!قانفوىقدمماتمفىبحيثعفاهيمهوتتبلورالمنين؟علىعودلبعيث!متد

الثامن:السؤالى

حركةآزرواالذينالكبارنقادنامنالقلانلبينمنانكمالملاحط

ثياليهاسهـتندتم1التىلاسى1ذط..وتبنوهاالجديد؟الثعر

بيروت-ارآصرار؟ستقبلهاعلىوحكمكلالحركةهذ.لنتلنجتقريمكممدىوصاا!ذلك

لإجمابة:

واما.السابقللسوال؟ستمرارالسؤالهذاانالواضحمن
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ولم،فح!سبو!ؤضيالغوياكانالنقدهداانبل،القصائدشعربهوالنقدالمسرحئاالانتدجمتوىفيرأيكممد:المناسبةوبهذه

اًلمئ!اهبيعهـفوالمالهمكما،الشعوفلسسفةالقدماءالعربنقاديتئاولأدد،يناالمسرحي+

يهلىؤقصرايعدهنالمعاصروادبذا.قنيةاوفللر.بةقممهلىالللائهة:لنةالاقئ-!

اًلقصةؤقؤنؤيبرةاحرىفنونفيظفسبل،الشهرهنالئوءهلىا

تستنىدواتجاهاتمذاهبيهظهرتكما،المسرحيةوفنوا،قد!موصةاليونسا!ت!اًلمسرحيالادبتاريخبتدريسالمعهدهذافيقمت

تننوعا)خقدوكذلك،والاصلإماعاًلفنمجالأتفيمالميةفلسلاقالى./ترب!اًلىجوارسنواتالفرلسيينلصدةوعند،الفنهذاروادالقدماء

الابرهـيولوب-كمماومنهالوضوع!ومنهاكثريفمنه،وفلسفاتهمئاهجهللنك!فىلكبعدتقرفتثم،وتاريخهالمسمرحيالنقدلمادةالممهدبنفس

القؤسةالادببمنمادسمالمعاحلادبناواتصل،الاشتراحصالواقعيالنبلمعةمنالمئتدبينالاساتذئمنلغيرتمالاربتاريخوتركت،وتارسل

وا)واومبةالرمزيةص!والرومانسميهالكلاسبكيةمنذالم!ختلفةومفاهيمهاعاىايومحتىاًعمللماننيويؤسفني،المثقفينادبائناكبارمناو

درالتال!الىكاية4ؤالثق"نباراتمحنمهـئعزليننعدلمانناالقوليمكنبحيثوالفرنمببين،اليونانعنداًلمسرحيالادبتاريخفيبالمعهدمحاضراتينشر

اؤهيمسماراترتبمدهماوااؤبمنهئدنااًلاهحصلاسلتلىفولامذرلنايعدلم!التالمقالاتسلسلإمثئمذلكفيكثئأرممغالاتنثإصتمكنتتماتم

انس!هدا،!بماوفي،يئفنوؤهامالميهلفلأبواسطهدراسننهاويتمم!واالعالميةالكوميدياوالمسرحي!اتكنابكبير"ارشنوفان"عنالشعببجريدةنشرتها

لعسةلايهاناسد،ذاومهرسفيهاللتدؤمسالحمامعلأيدننلاًنلايننئلبىنئإرعسامناتمإلنانتمثرجوانثمجهمنلناتبغتالبأصعشرةالثلاث

الفديمالعررياًلتراثعاىلنا،تواقتصرق،اًلاقلى!لىواصرةمافيالنق!دعنواما،جو!منفيهابذلتولماالضإعمنلهاانقاذاكتابفي

تقؤيسنعوفضلملأ،حمادببلنئنوينحألبايةكافببايعدلمالئئبماثراصمإئبالممننطلبتياستمنالاعواماعمدفيالسترتذقدتمار.بخه

حعامه!سىص.استاذالتأليكألمئعبنإنتممتهاثئجوانبهابمبننوتنأإحقواءتهاواعدتمحاضراتي

عشر:اًلحادىالسؤال"والنقدالادبفن"يسمىكأبفيبطبعهافقامتوالنشروالترجمة

تمئريئنهالنأدلداريمالمامةالمراجعمنذلكبمداًلكتابتمذاًاًصبجتس

ت-وتكلباأررر)-"تناوقى،كناقدالفكريةبللحيلةاهتيملمكمخلالبح!سثمسرتربمالعلياوالمعاهدالجمامعيةالهيناتفيخطصةوالمسرحعامة

..و!رحوشهـعروروايةقصةصنالمختلفةالادبالادبمذاهبلمفاهيمواضحعرضوفببه"ومذاهبهالادب)ءكتاببىذلك

لديك؟وأ"لرركالص-قاؤولتحس"الادبالالوانهذهاي:كناقدانت.الاشراكيةوالواقعيةالوجوديهحتىاًلكلاسيكيةمنذكلها

يلايراًدهعئ:التمإيليواعبنابلادنافيالحدبإمالتمباإرقلمتأرعذلكبمدتصتلت

..اتأيصصوص،"الادنجثنقنن"سلسمإةفي"اًلمسرح"كمبذلكفي،3؟نجت

الفنونعلىالادبفنونمنفنامطلقةدائمةبصفة"فضل"ننياظنلاإتمسرب)ءوشوقيمسرجاتة)مناـلثلائةكنبيثم،المعارفدار

بمهزوفي،النقسحاسحاتمنحاسحةيشبعصمنهاواحدفئئل،الاتنقلأس."الدلمتوثيقمممج"تصص"النبأإالمسرح"و"ةباظهعئربز

ه!ذهمنفنفيالمطالعةنحومنجذباارانيالمتبا.بنةالنفسيةالحالاتبعداثبواطلبةمنعيمتتلمذبمنذلككلمناكثراعتدكنتوان

الصحففيالمقلوالتغماًلمسعمؤنالتأاومؤمدانفينئلناحلتئانذلك

سي4كر!ي**كه*4مي*"د-سههيمهيصيميصهي"تمي،"احي..اد!لاتو

براعتنتنئديفاليلدداالمسيمؤنوالنأمالانتانممستهبمفيرأييعنواًما

:4مادهمعرحصبمضهاالمسعمؤنانألدفعلىكىماتمنتالتعمالحملةاًن

::حديثياصملر4الكمالنجبمثانياًلاخروالبعضاللغويوالبذخالجمودمدرسةعن

التثقف4منمز)دالىستدفعالحملةهذهانالظنواكبر،واحدةطقرة

4تؤندئدائنذتاًقيالمنلدرممأتحئناأإعلىتمبالمنومزبدالفنتسافي

على4يساهـدسعلوءماذلرمكعموفي.المالمذإالمئماتلزصائلبمددا

:4.متينةفنيةذسسرلىبلادنافيالمسبمحبىالتالسذاقامة

دلعؤحصمنااعاذعماحصور-!ةصكاًلادعياءمنعتعببتمانهفييكيبنانفلخشالمستصالرسمنواما

:...ءاجهائئانلاكنتوانالمسإأوللئتسممثبإنلتحمتنثقافتومتؤصهلهنالاالعذس

اابئتحس:كنتوان،الالستثلإبةمسمنانىالىيرتثقلدذصايضاخهفي

**أصش!ى11س3؟/صمدواانهوارجو.ماوكلتحام!،اوحقدمنلهيترصونمماعليهم

:*ئن!تهما:فيالاصيلةوالفنيةالثقافيةالقبهمعنالدفاعفيويستميتواالميدانفي ؟سيإأهنصالبإمعانفيلتئكمنوما.بوميتلتالظعنالمامبم(لاسلونئ

.التموتمئهالمفيللاتصب

بر:اًلعاشراًلسو!

**
كله

:ىالميم!سل!مسانللشاعر4ا&قيللبلافاصيما.ض!لعد"الحربعندالمعنهجيالنقد"كتابكم
...".تساييسعهابمنسا

:؟فياًمؤمستاذ1ارنالملمكوينتصلحالمسمذهانكنااصتهـصئمهنئإ

:أالمعاصرالادبيئاعالمنا

:4:الاجابة

**

:سحموت-الانمئنمقداـر:علوعمحركثئيهاتناولتالتياًلمذتثأغبأبوابهنف!سهكتابيمراتامغمن

تإس:،وسرتصاتموموازمةونتموبعبعوبتأنوتصائمبلاغةموالمىبتمالتم
::وا-هـمنفننثدفيتحلمباانىرتماًلثدومالمربيالنقدانيتصلم

-؟ونقمد،الغنائيبالشعراليومنسميهالذيالشعرفنوهواًلادبفنون

41



وء-ناحبهالى؟هايهمسا!الئنماعرير/بالتيوالخواطرالاحاسيس!!عليتهفرضؤ!كأتادعمليم!ضياتأركما،الاحريندو!الفنوى

سونا*-وبذلكواصفاهاالحقائقياخصالانتها!ىلاانتااًلواضحات-رؤطكألمتوان،تجبرهدونلفئون1هة!،،حذالنفرغالمستبنمنستة

،الارواحبهرةتاجىالذيالمدخمصالصادقالشعرهـ،المهموسالشعرالجيدولمنتاهدةاًلشعر،نللحيدخاصبنؤغاطربماكئيراًاننيلنفسي

نسعميهوفجمماالجددشعرائناعنداًلصادقالهمىبهدااحسماوكثيراإالجوماير-هلاً!ذجمماالميدائفهيوالمرواياتالقصصواما،المسرحياتمن

الجديد.بالشعرالان؟ال!لا،د،ورالئهتفيةكئرحتىال!!ن3هذاس!ل4يظنوزمم!عله

عشر:الثالثالسمؤالد.فةقيأءنهامناضجلااؤاص!ىاوقصصلقراءةاغتاظماوكثيرا

الر!قعلىنغسيفأحملاعودولكننياحطمهابانواهم،فنيةاوثقافية

اصةهـالصملإ"دىيت!منلكلتوفرانيجباكبالامكلنياتماوب!،ء..الادببراعمبعه!منواوتشاؤمافيسنزعةعلىالاملنزعةمغلبا

والمغنى؟الاربى.والازرهارلانموقابلةنواةاًلبراء3تلكبرهـاخلاناحسستاًدا

الاجهابةعشراًلثانياًلسؤيل

كببر.بىاساسينيتطلبوالفنيالادبياًكقدانالواضجمنكل!ذىمكم،النقديربر!ناالىاضكلخموهاالنىالجديدةالقيممن

صافية.مرآةالناقدنفسمنتجعلالتيالحس!اسببةموهبةإولهما.المهموسالاثعرعن

المشوهـ4غيرالحقيقيةبصورتهاوالثقافيةالجماببةالقيمفيهاتئعكس"ظ:ورصس،بي،4خركأالتىالنتلنجو"،؟المفهومهداحقيقةما

لك.ا.وان،سقراطالابلهمنتجعلانيمكنلاثقاؤةايةانالمؤكد9-منالمعاءهـ؟شسحرنافىالاتجا!،تبحهـضعلى

الموهـود--!النفسلأن،تكفيلاوحدهاالموهبةانايضاا*كدمن!الأجأبة

وتثمر،تنبتلكيفيهاالبذورغرسمنبدلاالتيالمضبةكالارض

وان،حدعندتقفلا،واسهةانسانيةثقافةمنلهبرلافالناقدواخرت"الجد،بىن1ايهزفي))فيكلشاببىافهوماهدافصلتلقد

(،الناقدنفسفيالداخليكالنورالثقافةهذءتظلان(!ملكنت"اضى"قصيدةمثط،لبىالش!أ!1ءشعرهـنامثلةله

هـ4احبلا،مثلاوالقانونوالاجتماعالنفسوعلمالفلسفةدرسفدا.وغميرها"عريضلئسميب"نفسر،"وقصيدة،نعيمةلميخائيل

اسسى4الفنيللنقدفانلقدهعلىالثقافةهذهمنشيئايقحمانالخطابةالطنطنةعن.والمبعدالعمدق:الشعرفيبالهمسوقصدت

والثقافة.الاخرىالعلوممئاهجعنالمستقلومنهجهبهاًلخاصةاًلحرصؤدراشاعراحقيقةءلىالحرصوعدمبالنغاقتوحيقدالتي

و!ى(،والنقديةوالجماليةاللغويةالثقافةهيبالنقداننصلةالمبالثرة!ةمناجا،!هوسفالشعر.الهـاذب؟لتمور"الناسفياكتيرعلى

تام!1اسةودرمطالعة:اولاهما:بولسيلتينالناقدنفسننتتكونالوجدانيةالمشاركةبحكمالغبرنفوسالىوعمقهابصدقهاتنفذلقسية

،النقى!ومناهجوالفنالادبومذاهبوفلسفاتالنظريالتقدكبالهمسذاو!-،المواطنوزمبلمهالمواطنبيناوواف"الانسانبين

كبارودراساتالعالميةالادبيةالمؤلفاتروائعوقراءةدراسةوثانيهما"ونوب-الائماالوزنواختيارالتعبيوطريقةفىخامىبنوعيظهر

للنقدكنماذج،والنقدبالىدراسةالمؤلفاتهذهتناولمواًناليماًلاسالذه

الخلافى.العلمي-هـهـهـ!س!5!!55ح!!ه!3ع!ك!"هـه!5

عشر:اًلرابعالسمو+

ال+صتشاهذفييتصااثسلالضف!يماوترلإه!نونخداغزعنكمالالمعرببةفوء!جلاعنجدا!يبا

عصرمل؟الادبيالانتهابمعملياتدىوتأثيرهوالجلات

بةبلاا
اوصبىةااو!ئلا!طوالاذاطةوالمجلاتالصحفانالواضجمنهههإقياح!شووولصاأا

ومح،ولةاًلمعاصرالادبيالانتاجنقدفياًستخدامهاالناقديستطيعاًلتي

قيالكتبعلىالاقممارواما،وجمالاخيرااكثرهومانحوتوجيهه

هسشدالالمجقتد،لىاقظةفيهففيزدنيأيينسكوخاوسأسانقبلمالدلاوبثيرلمعامروبخاص!ةالكبيرةالوجوديةالمفكرةماكتبتهاروع

مسلم"ولانميفيلسعتدبلالصددفينجبمدكرهدلكتبالوشانلحبمنكبين!رفمعلىبوفواوثوسيمولا

متنومخصلداص!مالعاقبللمييىجمعهاالمحلاتفحمبعلعنحفكباوكمماننحضر"فياًلنقدك!.هـناتنينبينترب!"عاطفيسناجمل

لسلسىخلهيم!احداحاعشربتمجلثنيندض!خمهلملعنوألاادييملساصرلتكمريكفينيد!قالىرنلمعاصر1العالمادباءاعخلم

لملعالصحفكاكذلكمسساإلطمالاعاتنمثرلمممرخدي(مخلدكل!هافيفبللميىجمعهأوحالمجلاتادوسمطرحنيعارتترجنمة

،سادسفرانسيسلذناقد"المسرجفيعامااربعين)ولومترجيل

وفي.لسنجالاشهرالالمانيللناقد"همبودغفيالمسرحيالفن"وابالاددأرتوات

بجزائه"الاربعاءحديث"مثللذلككميرةامثلةالمعاصرالعربينقدنا

ايضا،له"والنثرالشعرحديثمن"وحس!ينطهللدكورالثلالة

كميرةنقديةفصولمنفضلا"وبيئاتهممحرشعراء"عنالعقادوكتاب

اولانشرتفهـلها،وغيرهموهيكلالمازنيوكتباًلاخرىالعقادنمنبفي-8!حىعمهم!حيحي!يحيحيعحححي
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5هـهـهـهل!مثلءخبيبعهى،ذضرتعواًرهاوعلى،والمجلاتاصحفافيهقالات

سفهؤ-صد.إهـةقض،،!))و"الجديدالم!يزانثي"،"بشر-إة"دنماداج

!أالآ!آلمجبالادر-حةالدراللتحقوللثهتىكتمابافيالث!لين!لكمأمايقا!! عسر.الحامسىاًلسو!ل

صدرهـ-كملمعا!مألا،لالمصدرتمهتهبوونهالكنبهذهاي..والنقدية

5!افكئىشىبخمؤؤيفئحه!؟-نئ!ف؟عامةبمفةالغقدبة

ا!جابة
.يروت

3ع؟83ءررمرطه133،.-ممده!ننيوذلك،مستحيلةالسؤالهدالحلىالاجابةتكوناناخشى

لب،واحدء"إبفيالنقد.إ"مهـدرسيتتحجرولم،الجموداغرؤط!

!تاك،كنإك!ادابحيث،كاالفريلمويوتطودص؟تنبتطورتطورت

اًلادارةعبأنلي.نسهمحواانمناقلفلاالسعؤالهداعلىالاجابةمنب

الجديد((المببزانفي"هدتابوهواحد!مايمثلنمتاص!3الاقلعافادكر

ال!ررحصرلش،فىلمه،الفم!قالخندقرالصلى-لسورر،شارعوانئاني،الجمانيالطثريالنقدمرحدةوهيحياتيمنلىاًلاالمرحاقي
..--دالنفمرحلةيمثلالذي"المعاصرادبئ،ديجديدهقضايا"أتاب

ا!شتراكهقي.با!واقعيةثرالمظبالنقدسمبتموهالذياًلموضوعي

،

لأشتراًكات:عتنراًلسهادسالمسؤال

هطرصيداأكمبئنالفورعاههط!!-!النكلرربةلدراسحتكملمطه1

دهضءهء.،لإ*.-ول!ط-:"فو+-حةوهذد.الاد)!ف!الاث،ئية11-،هط

ليرة12:وسورلى،لبنانفي.الم-،ر!"ت"!ذ"ازرب"-9

اسخرلينانجهـنبهاز،:الخارجفي5الاجابه

دولارات6او"لمعاولات!ذينمنواذكر،البفاعةسنفياـلشعرعالجتلقد

لعادلهما-اورهاهط5الرسصكلولللاهسخراكاداعاضلمم.حها،.فيواص"المها"سسما!،سرفالدلىرهاالاسعا.

ثيهما.قلتسصاذجيىبييى

دولارارطل.امرردهإسص-لمؤيالمغرميىمن/اقهالم،!مصادهفهككابدتكماحسان

ؤ!ه!هـ-91لحوالربقالصوالبررالتقيبكعليشبراجبتكم

رر،لا0015الارهطينفيوالمقالةوالمسرحيةالقصةالضاعالحتفقدالئثرمجالفيواما

ؤخرجاولكن((اًلخدهطهةا)بعموانللسينماقصةوكتبتبلاًلانشائية

فلى-ما!نئائمةوالمفإلادتوالمسرحياتالقصصاو(ء،.8،!1

.......ارعاطفيةالمقا!تبعضنشرتقدكنتوانكبفيمنهاشيئاانثر
ممممااً!سنراكمعمهتدفعا..

..حرو"الندى"بعوانمقالمثلالقديمة"الثقافة"مجلة!ي

..00001ناق-دوذستاهدؤيء5ولكئ"فانا1)!ر))انب!:وو؟نالئه"يالنه))بعنوان

بريرديهومصرفيهحوالهادبر!فنا!خرهـوفاشقد،تمفيماال!يرودعلنشاطىعلكلطئى

وهـل،والتعصيلالقراءةومواصلةلهوالانقطاطهالتضصصيستحده

اتوفرفرافاليتتركلماليالعاتيةالمامةحي(.نيدواماتعنؤضلادلمك

يلاهلائات.اليهحنيناًلنغسىفياللايزالذياًلازثطئيالادبعلىفه

اًلانشائي،الادبمنبشريةنماذجكتابياعتبرالنهايةفيوانا

ألادارةمعلشأز-،يتفقوخ!وهـ"اننصويرهذاالوانمتنزعاالنماذجتلكفيهصورتفقد

.مجردالنمادجتلكوكانت،نفسيذاتمنوالانشائيةالاخلاقيةوقيمه

*ف!وقراءاتيحيهاتيعبراستقلعماالهئمفءلىساعدتنيمشاعل

البميرةالنافذالقاريءان!حسبحتىواهدافومثلقيممناعماقها

....،انفعالاتهاوالوانروحيدطماتمظفيهمايلتقطانيستطيع

123،!صليروت،الآدأ!-لمةبهذااعتزاًداًنيولهذاًكنبيمناحرحماباـيمناستفوصها

ألىالمراس!!جه
لوستطي-طهادهنه!ليحهيقيةدعسههبصورههذاعملهمنفيخرج

ذاتي.منيتجزأ!جزءاواكنبره،خاصبنوعاًلكتاب

!!!!!مممصصهيشوشهفمارو!القاهرة
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!صء!ل!يرصضلصلمررصبلم!..
!*"!ط!دس؟،،!وئحض!ضاناأ،1

لا-3ل!3-!2عصط!!ضر!عي!ءمصرعا

.بمكنلاوالمفاجأةوالحركةالحيويةمنالواناالقصةعلىمضفيةبينهمالالهـة"بدراًلسةاقومانناللبنانيةايصحضبعضذكرتهين

المتصل.للسرديؤديهاانبمأعوريماحدنلبئسان،عمبىر11):قأئلذأحدا!!عؤفت((الممسوحو

يتنبسانهالى"الممسوخغالآليغ"فيالاسنوبيباذبيةوترةأع"الآلببسةاعتبربأنياًلصحفيينلأحمدذكرتانوبعد..."بعضقن

عندسؤخطمتوترمثلافيو.الابطاتلمنبطللذلالنفسيةالحالاهيالمقبلفةلسانعا!نفسهاالصحبياؤنظععممسوتيغروا/ؤ"الممسوتثؤ

واالاعشاتعبينمغامراتهيسردا!غنميممعيهؤهىءرومنذيايوهو،عايمةنجراقصةتمثبوانموضويمانغداتقدبأانالمناؤدأمنالمذنوكذبان

معيفنبرمماجروهو،الارضتممتالموحيغالباراتفياًوالحنذورفيتعانيهومهـاالناحاليهآئيلمااسفهاءنأبيلاغاعبرتثم.الاصذتلكمن

الذيالموتمناي"البنفسجيةالغيمة"منللتخلصتسعىاًلننيبراً...فتاةانهالمجردوتشنيع!جوممنفتاة-كاتب!

فرته.تلاحقهااًحتفظان؟ئرتولمكني،اليومقبلهذ"رراًستياننتراناودوكنت

اكسبيالبناءتماسكيكفيهل:نتسعا!لانمنالانلنابدلاولكنبعلبكيليلىمعهتضامنةصوتيبرفعابداواني.الممتازالعددلمهذابها

ناجحة؟قصةلخلقاًلسرديالاسلوبوتنوءموضوعهالىلامؤلفهالىبالنظرالادبيالعملتقييمعاىالاحتجاجفي

شخهمينفهانحنعأوانالمىوخغاًلآليغحوارثندرديانعلينناننساوهيانلئا؟نلغد.وهنتيمغلؤحنعرشدالانثطانثطذاداعتباروعاى

ا!ن.وميزانالحياةبمقياسالروا)بئهذ.نقيماًنلنستطيعالمتعددةنفسهاروقتفياودانيغير،الادبياكقيبمفيوالرجلالمراًةبين

وذد،غنداؤثبرا-قصرهاعلى-اًلروايؤاًعياثانالواذعليولفانبالئااعمنروضاليمسانهالىالمبعلفغصدمقيتينطرالفتاًن

فالآلموغا).للنفسيوالتحليةنللترغزحسنكبعلىللسعبيذرذ.كانئيوؤلمسرحللؤصعكبنرانغنهنعناكقؤن،منهاصيرنأومنادد،كالتيغصؤ

ثراًمعةاأنفسياتهراًسغعلىتعتمدتحأيأيغروايةليسئم"الممسواأةتذورقداًلاهبيوالنذد.شعراءاومسرحيينكتابااوقصنصينواًليس

للقارىءتصك"فعل"روايرةهيوليست،المواقفوفقفنطورة.ابداععمليةوغدابذاته!قائمؤضااصءححئكببراًتطورا

الروايةتكتفيوانما.والمسالكالتعرفاتتوحيهاالتياستنباهـالمعانيمو!سعإ،((51--وخةاللاالة)انقدييكوناًنهـوالانارجوهماوكل

التتبعفيربلآالنفسفبىلايخلفمكشوراسرداالاصداثبسرد.موضوبمبا./بمونانلكةدما.برلمم*نقدرعلى

حأعثيذنعما،ذلكمنالعذعيعلىهيباأ.سيحدثماالىمنوقااًو

ترابعدلهالمبسأبالتأسيرياتيحشذهننايةأغلاواًنتبنعثنيثيرواًميعس!تذوراسعبلعمقد"الممسوخغالآلى،غ"انفطشعثلا

!ضاوابكفي.التحببلرعبةاوالافتراضحسلديئانجبقتلجداقصيرةعببهارؤخذكانفقد."اجباا!ا))الاولىب!ابكيليلىلمروا،كأجةبالف

نا.عايدهزوجتهمنند.بمنقراجلهمنالليالسببالىنرجعاًنيوميات"احياانا"و.اكماسكوالبناءالقصصياًلكيانفقدان

ناوهآدلاد":الراوإأعلسانعلىواًئنحاصريحنيأتيالسببعذامنلهااهـميؤلامانانغمذغراتفيالنفسمياندفاصباورعنتسبأبعفتأأ

ذااـذفاذباعليهـ-ؤبأثللماذانعرفاننأذمن".منهايالمذدحرببرأره.المنماصتاالفنيالتذنيعنصبئنمننئدداعابؤبذولاالاحداتحيث

عمأيغهسثم".المذتيحوببدار.عنمتلانييعأقبنيقأوربي":تذومنفاننمىوثورغتمرداائتثولاغاًراعتدالمذببالمودنوعممشحنانتحدثلاونحن

والسعبمالتتبئنمتعذالذنرتبءيحرموميذتما.تفنعهينهابذلالتحلإمالآلفغ"رونيرغنححاثانالىنانيرنننريدوأنما.وعببيمغنجهائثا

ياالمولفةتقمملمالتيالعللهذء،والتصرفاتالافعالعلللاكتشافهياد،الاولىالروابةاحدالثمناحكاماافدتاليفاكانت"الممسوخة

هربا."بنحنميراًعلاذذتومفيجعنذأالذلتأومثل.لهاعميتأمعأيان.المنانغمنتعألولافنيذصبذغفيوتسيرونصدمصدرمنتتغعب

والذيمؤمبائاهوالذتببربيأعلاذتهاوتوقويج"البنفسؤثيذالذيمذمنتتعأتنانامافميماأننفغبذرقثاًلاصدائعدذمإ؟لفغاسرهحوذد

.عجوزاباتاللينديممناًليهابعدالبنفسجيةكماومشاعرانفعالاتمنيعتريهاماالراويةفيهاتبسطرسائلشكل

لتيتبيخأاأأنيستطيعمنبينهافأيسألروايةهأعبصيمراما،نعيميفعاآذماكأعأصينبينحوارمعذؤيتيعن!ؤناو،مثلاعايدهتفعبم

بشريكائنبانهيذعرنامنفيهاوليس."المشارذغححي"الأنرععءر/-ولا...آئنربذؤآعنميحدثا؟لابذاعماحدبهيذومسرعئبكبماو

وصف.نفذرأوهياثراونحنننفعاأذمأويفذرويتأثرينفعؤأعيأيذييأرأوهويعنريهكانالذببالملايالأارفنءفىيبعدألتنوعدذاأنفي

مجتمعئا،فييوجدواانيمكنلالإبطالهؤلاءاننقولبلمبالغةنتهملا.واحداسرديااًسلوباا،!الفةفيهااتبعتالتيوهي"اًحياانا"

واقعيةضورلهميكوناًنغبرمنذهنهامنالمؤلذلآاستلهمتهم،وانماالابطالادوارتوزيعفيالكاتبةمقدرةترز"الممسوخةالالهة"وفي

الفنالينلدىالمتوفرالابداعيالخلقوخانهاالعاديةحياتنافيتتشعبقدفهي.سابقهبهبدامايتمموكأنهبطلىكليبدوبجبثالكلامفي

أرافيؤأعأوهأاذهامهمفيالمعنردأالفذرذيؤثيوااًنيستذيعونالذينلنديمالمبباععلتفسجتنرذهاثباالاوعع؟لفصبوفيصممثلأعاليرعتإبعبع

البثمرطينةنجرطينغمنوكانهمأبطنلهاعبئألذد.الحينذفييئيمتعبعلبعلىعايدمتذبيلببماالاحداثمن.وذئحفذياًلثانيالف!بعفي

كو-قممنبالرغمالوقوعباحتمالتشعرنالاوتصرقتانفعالاتلهمفيماتتنقلثم،ورجابرامعاحرىفصولفيذلكمثلوتفعل،به
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ناتتصورانهـا...تحبهاًنهاعاى!لماالفصةسياقفيونيس..بيروتمقاهيمنمقصاوبارايتركونولأويعربدونبربى.لعون

هـ!،!كالم،ء،الماءقدحدبم،المنفضةمي،الصحنفيغربمتهاء)لى3لمحناتفتيضىواالغرابةالتماسفيمهـوو-ةاـكاتبةاانواًلواقع

هى-،زة-أءلوزءن)المرهـةفي،أتءرنتفافي،اللمبةفي،السقف؟جعل"ماالاؤكارفيامالاحداتفيذلكاكانسواءنحريب!وما

ابرلو"ن(!اصرى(1دي)1ءتريرن"ذكردامالحدهذاعندوقفتلماذا.وصدقوبساطةوتلقائيةطبعيةكلتفقدالغرائبمنمجموعةالقصة

الما"!ةنترنتفواحرؤتوالاؤداحالقديهمةالصحونكسرتقدفهيذلكالبسيكواوبرجهةال!قاؤ"اًنعدامعاىتدلالابط(لهؤلاءمعالمجهطري!قةوأن

.الحءهـصاندهانوءي!رتللمقاءدلآاغإسواشنرتوالفوط.الصحيحة

و!را!"،-ترةاومجنوذفئ"امرأةالاالمرأةهذهلكونانالممكناؤمنفىةفيمةدادةؤي!تعبث،ثريةنضابةانها.مثلاعاربةخذلظ

"؟فنيفىروا/بئؤ!احنوناحالاتلتضوررقيمةايرةهـناكنعح!بلغهاتاك!3.دراستهالتابعةلندنالىاهلهاارسلهايبروت

فىاو!،"ز./ورةمة*ورلةثخء--قىصميمهافيعا/بةشحصه"اناواقعادلكإخهافياؤقدماعنر1.1زميلرراعيبينوارتمتا&دمةتتحملفلمامها

فيو-3انتحينصركافيارونة3حراولؤيبر:دوانوالافتعالالزلمفالبسدارانادركنريرممنوتزوجتوطنهاالىلحادتوحين.الظء

/%ععر)مو!كط،ماؤتاككب16ارو./"تنو"بمالزميل،،فاستسلمتلندناوزركهـ-لي(هه،لها"صهاانتقمثمؤثارالاولىالليلةمنذرهـ،1المقدس

.م.بكارتهافقدتبان!االى،أويلازوجها،الحياةلهذهعايدهونستسلم.طفللانجاب.نتلوع

0؟هـو!منومهراءاوبىهتصرؤإتعإىظلالهياقبمالذيالبطل،نديمامار،سميترنماليهوتستمع،الليلمنمتأخرةساعةفيسكرانالابسة

فيرصلى11راءوآ"أ))اواوتىااًخبار/بخرالجامعةفياتاريخاستاذمندلككل..منهاالافترابمندائماودمتنع،يعثقهااخرىفاة

بكوؤسيومكل4نتثوبما-عفيالص./طفيءعمرهمنوالاربعينالخامسةغنيةفتاةبانهاالعلممع،الهجراوبالانفصالاحدهمايفكرانءبر

"زرةع))يردفىءلو.قيركةء"غربابيىخاقالاببة"الىيعودولاالوبسكي..مدللة

لانها""وجوده،الى4تبحاجويش!رفي-جمهاميراالىيتعرفثم.ناناؤ،!.الضحثث/تيرعجيباشكلا.نتحدعايدةلدىالامومة(نثم

نفسه.عنالمللتبعدعاما:وال!ثلاثينالخمسةداًتالمرأةهي،ترضعهاانتريدبدميتهانمسك

برماقب،أدذي1)رصلى،اتءروياا!رجلةل،5،ا(واةرزدكرتكما،نديمنومهاقميصقتحةومن،فراشهاصقيعفيوغاصتالهموءاطقتو"

زا-ت!زوصه"يرورة!ولاالة-وراوانابرهيعاضفء"يسمحالذيالمزوجا!صت.."المطبقالاحمرالدميةدلمعلىالحلمةوركزتثديرهادلت

ووهـ-ير!سر!،اوزوص"لايرطاقلمادانتساءلولكننا.مرةالقدمبهاتستطعلممزيفةشخصيةعا!!هانعلىتدلالمضحكةالحركةهده

ةا.!ايروي9لى-!؟في،مالاتد.داؤععايرده؟مزباتراه.وجودهالايطبقءابدةتصرؤاتانوالحق؟حقيقيبشريصعب!عىتحييهاانالمؤلفة

"كبماانم(المومهءهـفابىرما.رأناًليرخ-لىوانما.السؤالر!ذاجواًباتوارا!هاث-صي"فهي،ومذهلةكثيرةنانامع

عي!وفىءإىاؤضامتشثرالتيو!ذهـا!خرابة،الشراليقىخ)قفينفسهاالرغبةوت.كا،!ازوج!اليهاليعودمعهاونصلي،ليلةكلوتحتضنها

رو?طيقي.ارب!يبها"رةلاول؟تقيوهوءثلالنتصوره.بميرانديم"صبركيسحملهاؤتالنزهةاًلىمعهاتأخذهاهيثم.يعودادفرحا

./قسانهإ.نسي،،وكأنما،لهغراميةءغامرةفصةلهاريسردبهفاذاوه-يالق!وةوتئربالمخازنوتدخلهاالطريقفيبيطوتمش!النيلون

و-؟وهـعتهالسمهـراتا-دىؤ!صادفهامتزوجةحسناءقصةعلميهاصالةؤ!عا،بهتكونوعندط.سويسالبا.نيسيريفيوهيبجانبها

بمت-ف-فى!ءد!ا.ناةطكانتجاءهاوص!ن.منزلهـ،الىاتهانياليومةالاا،))قصةفيواردهذاًانواقسم!ترضعانناناترفضاًزمة

،ر،لنتراب،ب(لىور:لاغرروها،)واليهفجذبها،ا(ديرصةفييدويوالرعد..إ."الممسوحة

جمدوواينجرحانيش،فلانهيدير4لممههامحلىيجرؤولم،دالهمسماتلنتفرح؟حدتفمادا.الارضعلى"نانا"وقتاناتفق-قد

(إ4رب-ب،51-هاانغير"ناقبلباامرأة/غرقرجلاتصوروا)."البض.بديووضعت،ارفعهاوانحنيتفشهقت":الممتعالمشهدهذاعلى

اك-اهـكب!والشركفيوايرقاع،نالنسا،لاج*داباسلوباخرولعل"وتسرفزهنديمفتزعحمتألمةتصيحاناخاف.اخافوانافمهاعلى

كات-تاذاسيولولأالعاطفيةوالانتصاراتالغراميةالمغامراتبسردانبعد"نانا"منتتخلعىانوارادت"!اًلمخلصةالمحبةللزوجةيا"

المولف-ةء،.بةكانتاذااما.كميرابر./ئةؤإ،ةاجتذابهاالمرادالهتاةاؤطإسخ4لاششهورئلاثةتتمددانعليهاوانحاملانها(لطبيباـبإغها

لئىثفلا،4نفؤباالضميروموتوانانةاكصر!!الرجلظلماظهارلشجاعةيا)"وجههامتقع"زلالكلمةذكروحين،بسيطةزلالعلامات

ندير-ماحبلقد.دلملذاتالمثالهذاؤكبماغايتهـ،دونسقلتقدانهاؤ،،اًطلقانما":نانامنتخلصتكيفنسمعانالمهم(!الطبيبهذا

وكلحبب""ارو،محادتكليتضاسىاوشى/يحبالذيوالرجل،ميرامنناناسحبت،البيتالىاسرعتحتىحونيالبشرىانوارالطبيب

.ثرقي،اإرجلهذاإن3اذالاسيمازائفةبسيكولموجيقيهوآذلكماليساخترقحائرةالعاصمةجوانبفيواندؤمتبسي!ارتيواخذتهاعربتها

ء-عقصصهآلف!،.،ثففرصةفيرامنجعلفيهـدمانالواقعصم4وا..خشبيبيت)1(لسدهاخرطرإقفياتوغل،ممنوعةطر.بقا

لءإتقيصيداً/قمهدءاناًخرىءنففف!،خذتهالتي،اًلجيرانبنتوانحدرت..السرعةعا!تحثنيالشرطيوصفارة،التراممحطةحول

ءلمىوقتإم..حنطورعرركأفتأجر))اساءاوفبىالبساتينبينبهافصونئتحتهاعيئياًغمضت4بحجرناناربطت،جونجبةطربقعلى

ء-ن،النا!ةافيهرانتماءاتمناحميها،فوؤهاصدريوانشرركبتيبفربجنون..بجنونسقت..بجنون،بجنونوسقت..الاغوار

!ت/،لرومنلإقية))للحصىالموحتمتماتمن،دئةالهاالنسيماتانفاسالأعمالبهذهيقوممنانالكربمالقارىءايهاتنسولا..."جماعة

و")ءانقاذفإير-ءنرطبزعانغيرمنثريمنوزتزوحاملتركهثم"!عذرة،اللونممتقعوهو،الطبيبدكلاهاالتيالمرأةهياًنماالمرهقةالخطرة

وحبسواطاطا!اسجايرويردخنعشاءليدون./ضاماًلذيالجامعيالطالبثم!الاجهاضءليهايخشىلانهاشهرثلاثةلمدةفوراًفراشهاتلزمانالى

ل!).ا(الود.*2بويروربادصانايرتوق"ءرةفيفيطويلةايامانفسه!دميةقذفاجلمنله3بهذاتقومانها

رفيفتهنلالمهـلمكوانتول!-*بزجاجةز-تريانالقارىءايهاتسىتطعجيرانهـ--ااطفالبعبولدمنمحرومةامرأةؤموضانتفهمنحن

برءصطحبتم(؟.السح،يرانواعارصءطالالفقركتدخنولابهتثىاما.ا*للأبواكالقط!اًلاليفةالحيواناتبعضبحبحتىاواقاربهااو

ر،نهـ--ا؟ء*،،اهـياالا"ني"مع4ءرامر3وانهإذ؟ررارالىميرافىديمعالمهوعج!بلحريبمافيهكلعالمفيالابهلسمعفلمالدمىحب

المغاء-راتهذهز-ولي"وماالههذاذكرنا!اذا((.،تأججش!وةبركاناءالاطهاءإ.طتكأغيرمنفيهالطبيبحتىببدوالذي،الممسوخةالالهة

حولطليث.ةضه"!،ماًنبعد،ون-مع4حيننن!لاةلا،وقذارةدناءةمنفىاغربغرابةرايناعايدةصفحاتمناخرىصفحةكنسنناواذا

!برةانت،إهـهـ!تااًلمىتعوديانيرجب))ةغاف،لهايقول،ميراشفنياًلاطلاقءلىلايحبهااًلذفيزوجهاعلىالغيرةاشدتغاركزوجةتصرفافها

ضم-ر-ق!!لإفبرأة،هكذا."اًلفراشالىباكراتاويانيجب،جدا

عدةاً?طحبهاانهعنهوبرنجيب،ءيراًمعبذاءانهكلويئسىافندينديم!.ا.وليؤزحىيذكرالطريقان،جيداتعلماكا.لبةااتعلىدلالة)11
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ىافبرهـور!،ونتبعه"تتبعنيالبن!سجيةالغيمة":تتمتمهبمبينماقصىدتهل؟هداًمنالكانبةاليهقهمدتالذيمما.ذلكق!لمرات

ل!مبقاالتياًرنءمعة))نتأملانمعهالقهـوةتأخذوهيت-ىولامنزلهولوحتى"اوريجينال))شخصاهذانديمتجعلانغيراخرشيءالى

الغيمهمنلهرب1كيرنحنتهاعنتعبيرامبنديعلامتهاوتظل."ضوءاكسانا)رجلهذاان؟ارر!ررةلللإببهفىمنا!ءكأكإهانصر!،تهكانت

الوف!ةمغامراًتهيروجمماًليهتشنمعانعملهاكليكونثم.البقسجيةوهـإبا)ةواكهاأ-،!!لهـمبرءهلى))واولاد،ؤيهاب!جمنتىاسرةالىي!تلهف

انه"-نبالرغم،.ننهد!،اشارة!،نعدتقى!،جودةء9غيرنها!والضحكى-،تمنييصتطفونعلبماو!ديفير.لمي))(1وا!لعابالضوكو!

نامنداقارلىءبدولا.لىبهاعلىوفحطركبتهاقوقمتهبطشدهءة!ص-!نإبهلعارف!رلمولذااذن؟صورأالابوةءطدقند!مأكان"،1)ءضان

م!-كلهيامودملحممنمتاةهيهل؟ميرافعلردودماهيةيتساعلهـ-واًلطةلاندعلاي!قدكاناًلانه؟او!دةاطىواوشت"كهحملت

ير-رويوهـولىضدير-ملقهـسم!تبلى.0.تحرك"نفس!شتماعاذنعهـلميةا/كون؟ء،إدهحمدطدند"!لي!!.م،1يرترنم3،نا)"يا!خرنطلىلهـرأة

وحاهـتالعي!نينمغمض))عذيهاينحنيانمارياومعالالمانيةمعمغامراتهكلانسوندءبهاجوابلااسئإة؟المنياتءلىمتوقفةالاطفالانجاب

الحومعمليهتمتكيفاما."شقنيهاعلىغقنازموج!احولتنمغتاهكأىوتالايرترذلكاجلمنفهو.ومصطنعمغتعلنديرمتنحصيةمافي

!النشمريالشذوذعلماءعندذلكفتفسير5هذالاغفاءو.ءوضوعذاتووتها،لتإورلىلىمنفرتوحي"اًن4إؤلفااادتارالذيالقرف

............م.بة...ب!-دؤماملمكتتان((ابىضعسجيةالغ"مة))ءصاحبةؤهي"هـراا*،

ار!"س!مه،ظرإبهكولهاجالبالىميراشحصيةلاونيدو!رة.اروا،بئاهذهغراءبلجميعتورجهياًلبنفسرءكأأك"هـقىوووت

هـعحتىتس!جمهيو!،الشرقيةفتاتناتمثلانلايمكنوالتصرمات

مب-"لكرس،نترفناروخفيهيعيقالذكطالمحيطهذا،بيتهامحيطالهصورة!!هؤبروكزت.ميئا!رصىفعاى.برسهط-رجل!.رومذاترأت

!ودديها.اباوكاناحض"رجللذكرىص:اهاةةهةمبملاقنلحياتهاام،اذ.ارجلأكهـذا/وماتموتسوفاوف،1!كبمااً؟هاواءلإفي!تمشكهاكي

الفجافي-ءميراحياةيحياان،الجوكهةاجوفيعاشلمنوهكنءلكل*روهـ،إ(ا""ارا؟آ!)بنفسص-كأءجةؤكبوغطمتاصةردواربهـاازتاذاك

هـ-ةأورط!دلا1اله:تالىلايعودواندجامعثمنديممعالمسهرةؤا-!ة-ى"وؤةطءنظرو"ىتابىث"تبز"الىكأ!فىؤكلةن1اووورفيا

"؟ندريمميرااتهل،جرندمادا؟منهنعمقالسكرورائحةالتالثةلاز*ا.)4يج،ل3،!والىا!كأدري!ركهتثخصواع((وصعا)"!اورإرو!ا"

انه.،ن!آ،ءوعضداـ!تا!*رة!الهـو؟ه،،)إتأ"لءجالتمةلكاناذن
ولكن.ير*!يقدقلحب،بالفعلىاًحبتهلومبر!التصرماتهانجدربما....

و،نفحادلمكفرضناولو.احبظفدانهاالىمايشيواًلقصةكلليسمو،،طءق?،درةغ-ر!لهارلارةكلءن"ءراة!تا((ال:نف!!جيةالخبم"))

.-فس!5أنيعقلؤهل،بال!لاحبتهان؟وم!تى؟يهف:نتساكللنطل"ةبراانص-ض!أ.ود.لمولأبرارمهران!ب"ويل"ولكونيتطورإةالىءبزفي

،-د)--كيماواًنايعبدهكانالىت!اسنهقراءمعقص"لى-ءردانلى"ول--بمميرانف--قىقت!دآؤلة"41أناإوس*فو)"ى،ار،ربلى1زر!ر

نت.لم!،ءلىاجمرؤولمواحددراشفيمع،1اً!امف)):ا!ا!أ."واو)ف"ردء."هاو!الظظانغىآرهـه،ا!لذينو\)!،زقال!ا!ذاكز*،بم

اً!""ه--ة؟*!"اءإ/،"بكيولهيالم"صصدتدصلا?ركانتلىومذاًت
العهةويرطإبوي!ننإضتمامامهرجلايلينكمترصتىلالمحلالمغافاحما!ها

....اإ--ذيلمد./مهـو)،و!بخربرجلا(ءصع!فيو./ل!ةيا!هااياالبنفسحصءفى

!اونءاىالحكمميالرجالدلصادة!روكاًررأي)اا!ا)فهران

ولمحطء-،اتنص!د!ط!ذات!روطملمإذا،لا.ل!:4كانتأن(ا!ءةفئ(!لمزؤ"ص+طا!*ذا)كأة"الىؤ--تد!ا(بها)"وررؤطلتوفكلمسبق

ت-!و/فهي،برا)،ءلوحى:4ك!فاذااما؟نتمرقيةآ!،ةسم!هاالى؟برهي

طعيعمة.وغسرتمرقيغضر5
........لمء

اك-ىلا!ئةوال!ميةالمنفس?اًط!قالاننسجمالاحداتانزرىو!ذاأالآدال!مر!موعالث

شءصهبئردمطغأ.ك!اانزإفرائ!ةتنس!الطلاقهذاومنمبيراديهالحيس05

حيا.د!نا.فيتمتدقدجدوركلمنق!قلعهامرا

.--!أتالحم!مجموءأت!نصحىررودعددالإدأرقلدى

؟،كافاصبسعديها.مشئمفةودك!ننامسنت!سا!اللقىبرجاار؟اتنعلطىميرلتحممعإى:يليكمماتباغإ.له*دأبمنا،،واىالشماني

تقبله.صدرهعلىبراسهافرمت."الفتنةعقد))اهراهاثمذا!صبور!ردسط

)تكون،عليهاوكجوء،1!"البنفمصجبةالغيمة))منايضالينقن!ا؟لماذا

ا:ت"ج!االغ!يمةمنالهروبفق!هي،المحياةفيميرامهـهقى.لال...لل59الإولىا-ت،ةأثخهرعةة5

!الرجالالى؟!لىتجاء

"03))52الشإأ-ة))))

مي!راوجهعاىاثورةرسم!يالمؤلفمةولفشل.رجاعلىميراوتثور

رحفتا("التيوهيي!قبلهاانحاولشابعاىتثورلمادا،وتصرفالانها!!)3."25أتووأ!ا""
وة"الطموسيقاها)الىؤتستمعننتظرههيبينمايسمتحملكيءرفتهالى

4لاف((الفتنةعقد))قباتلقد.بالذاتقمهامنتافهايأتيالتبرير03)251ارارء،ةا"))

أتتهينرم؟!ذامفنعتبريروأيالصيواناتمنانثىايعنيميرها

وجذب،،خصرهاالىيردهمدانماذلكومع.منهلالخافلانهاغرفتهالى))لأ.))هـ2قيالخاص))"

اًدطشا.برقبته،1شفتهومرغتالعاديء!درهالىرأسهارمتحتى4ا)
و،-دااد-اطةمنوا!إمرخاًلارنماءغماجةوهـل،ذلكتميه!افهملاأ"3"25المادلصإت"))

!جم!ؤرءفي*،1العار،ةالمزوقةالكلماتبهذهاعجبتقدإ؟لفةاانام،ال!د

!رواير!هربنةمهرجاان؟احقيقيامدلولهاتقدراندوناًلجملةهده!"3"25عةاورالي")1

بتق:ءلفى؟نيازسمءينو!،انتتقبليتنيبهيف))اهافيقولاتصرفا

.والحةء!ة"قيلمةمناك!ترمنداطبلا.اجناكار.اقهمدلا.اؤالملا5"3.))هـ2ا!اهـ-ذ")1

هلى)1:فتقولنصر!اتهاتستعربنفسهامبهيراان!بالفعليج!ندل!ان

،احإماناهل؟.فقطاسبوعمندبهالتقيتشابغرفةفيحقاانا

"؟.ماذااماحإمام؟سينمائيافيلمااصضر-5هـههـهههههههههه!!55555!ور
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هـنلمءمالنفىياتتصويرفانذلكالىوبالاةءادة.الهامةعيةالاجت15عا--ىليدلالانفس"اانفتاةفممنالاستغرابهذا:نننساءلؤفحن

!توىب،لاقيل)!وابربئشخص"إتان!ع،ضجةكأبميكو!وجيةثقا!كأمنءللصءوره؟نتض،سورركانتالكاتبةوانلابد؟كا"التصبىبرفيلضنع

خليعا،هـكبرأا:.دار"!كاكانها3ندبربمكلففد.يطورواانعنفيررالفاشلةانطرلقةهذهالىفعمدتبشريغير!ولابطالهانفسببة

!"كانو!،ذهعا.رد"اما.للعيرانقي،داكانتتورت"،ولكن،ميراوثارت.ابطالهاعلىيؤخذانمالمكنبذفسها

اؤ!ة!،،!و!ةر.رصه،،1"4..مانتئمالحياةؤءبعلىكانتاذتطورتارى!سا،داررة3-لأرزتخاذ،1،الاسهمنميراًوضعزندرسونعود

العربيةاتفتاةوضعحقاتمينن!كانتان،بةل:كيبليلىالأجدركانوقد........

الى*د/بىصصزن،وىالغال!ادنموذبمهوابرحاليانهوذحا.داخذأن،اهـامرة!-ل،ول"ورةند"وةاالى"كبماالدواوع!ج!دط.ا؟لعهاتصوروواانتربد

.........؟خارجيةهيامصميمهامنتنبعداخليةهي

لأنعط!بماياكشاحثوق!اولايمكئمدووتومةتر،فعلملاثكأ*،!ما،1،نا،لمال!بهلمألمر!تمشلسطح!بةاؤءدوول!،،.النقسيةالدوافعبعضهنالككانتربما

............بةبةؤ--باة!تا"ن:ء-بىاب!،فامتىلتبمثورةالىتدءوانلايمكئ،ونامهة

معو،وممست!وعىكلدما"مهوق"،اإلدلاءغها"نحهـو)ضلافماااللةء،ل!ط.م!لاصمورلرحميعيةنعنياز،--روبان.لينزوتعربرد.فسكرقتاةالىرصيعةمنكمشةبيئةفي

اءبة!لم!!اان1(اب،انا!!تاب3الي!!في،!)ا/ض!ما.فمثله-ة.و!زامنالىلا!يقتعنطانلايمكنالبنفسجيةالغيمةمن

ءه--لأركو.راش،وامد،تساباو/كلاثر(("كل،ىتدضان))هينظر!،لمحيززهـ-ءتقنلهل،شخصبخهاندرسونحننتساءلأنلنابدولا

!طفرتها.عازقينتعسرهمااليويرنوبر4فبموتبصقإزعجها؟.ئور.ؤهاهيميراثورةوهل؟العربيةدتاننانزعاتمن

تقاقةاوعلم"نحظ-لاىلا.رزهـ"ع،خففةسطحمةلطلةلالاحمالانها10000000!...

........م..ننبعكارتاداالا11،رب"كأزةتاهالورهتمملانلايمكنثورةايانالحو

بئ،!"ء"،ا!ط"ناكتراءالياوالكرو-الحمرةراص،دعنهغهي،عمقاو
....لأوالاجتماب-النفب،،ومؤهلانناواستعداداتناطبيعتنا3صميمن

الهـماءووالم-ءش*هر.رن"ندرف،،ر3.ند3ادتوالىلمالعامشاكلمنلمةمنتمك....

رجحصداانلالمهءنها،و)-تا"ءرا،أجمنالفتاأين!اءخلوان.ادهاوافب!مبما.العالمبظعمنبالعهايةكلاخرانسطرايعنتميؤنااءول،ا

"ا-يىةألماى9!فيا"طهـعازىالجديرهـةالعربيةالفتأةثوراتمنثورةايةأن.سانحانكرانسوارابطالمنمش!وهةئائرة،بعلذكيليلىبطلةان

اعمقهاةالمحبمفا!جمالىالمظما!رهذه.فتجاوئرولكنهااا!-ربمابعدبيئة،الاقلءلىثتهمويحيونيمثاونسانحانابطال

؟الادبالوالةمزقوالمالاررئممنيهربرونافيرناوونفسيا،اخلاقياالمتقسخة

......ساغ-انعندالمللانوالوافع.انردقعمنمايملكونبكلالحياةعلى

في-لى،ا!كالصعاىاىل!مدول!ن،4ااروليرهم!اولفةدضيةبمىزا!جنجرمللول!".بهوتتأثرتعيشهالذيالمجتمعصميممننابع

ا"--ا،إ-*ليمةااللأءابةاسثابي!مىتكملان،4انت!اصنشرعلىيقدمان.........

وا،ءللأء.1!**وواءرو!اوي!اًكأ!رةطاء21!!بها"الممسوخةالألهـفئ!!وهـع.لارنراوى"وعش!ما!هـجوربعكسىللعياءهلساليمولمح!ءن

......اوالؤ!س!يةتربربرا.""هيو"ا؟مراددنجدهالديهذارولملؤأيدلك

در3نلااً!هفيوا"تر!ضت"؟لعنرت!دترونوروف-(1ووة"فساناارعج،"!عا-ى":طءالفيهذاالىلنستمع؟.لعيشهااله!رالطرو!فيماعيةالاص

فى:القادمءه"8،؟كالمؤلفة3"اتدرح"ىسرلمعةانن!ارةالمهاةالافنما*.-..
....رطملىلىدملادي-رلى،ميمرارتازها،الميتالو(لدصورهامام،؟لصوفا

و!برتولقو(اءروصحءكل4ؤرىعاا(عل!يه3اعإلاررية-ضممبوينتةقو!مد!ق-:ار!ى-لىإور!ه!يضا،اقرفبدأتاننيالحقبقة"الجلص!كح:إتدطيء

،ورفحرن!ازثليفوناتعىالأج،بةئم،اكمينبشركةاًلعملاءملفاتنرتيب
.!،،واله-ءجح.!6..ء!وى"هاعنههافيالودير،ناذا-..

.002و"ت،ههـهمنانزعجءمرتاننيكط.يرومكل،يومكلاًلغداءبعدالنوم

..صثير"ة)تضألص!حجص78طفعربئرتضعميءتباجمع!دا-(!الفه-يحلاكلاميا)تنرؤرنيووارد.ني،الراديروالىوالاستماعالا*م

....م......،اسنانهاطتيبموابدعلىوتحافط،لاتبرحهالبيتفيتنغلوهي

ءترةالخ،ميولكأحاله-بز.98.صتهـرالخامسة!نفيانيومع-يفزوورنل3هـحمعهاوير--ايرنور"جبرفهو،هانيويرغضبني

نططت.ءلصحيح.6.1.صالسريرمنونت-اًلمؤوةأةاًطفأ.ز،(لوحبذا).((سور!االانانطفيءانافضللمذا.بيروت

الموجعالصحبح0110ء!4الموجوععن!هاصولتركأ-(!واراخننالاشنر(حتاذن

.استلذذت1)صحيح.171ص.با)دوخةواستلذيت-

تمن.المصمح-ح:تمنياوحسديئعلامةهناكنكنلم-اوانمقطالقارىءلايحسهالذيالمللهذااسبابتفاهةوواضحة

تحمينه.الصحبج1010ص.!وتحميهانكقوبى-،عودءم-ملفات.نرتيبعنناتجانه...المؤلفةقلممن"بهعلمافيخذ"

(اهون،.إهـون،.)هاناهونالهءحيج.162.ص،اهيننعمةاقل-مبضثهغتيانءنناتجامثلايكونانمنوهـلااًلخ..بههـالظهـرونومراديو

.واجمونالصيم.162.صواجمينالساهـرينكلؤاذاوزلؤت-ا!راًء!!يالنفستمزقاوالحروبميادينفيالانسانانسانيةلا

ءؤنثة.اًاكفص17ىا5جيبهفبمرماهثمءنجهعلىكفهوز-ر-وء:جرا..اةالحبزعبثيةادراكهامامالانسانعجزا،والشرالخيربين

"وتفى.الذراع18.0صال!لريذراءهاالمرأةرؤعت-ؤ!!ا)-جملهذاةانالجب)هـ.جيلنالاتمتلالخرفعليهايبدواننيهذه

.شفتايالصحيج.شفتبموتتجلد-!تنتمءرببةفتانميراولعل،الامرينبينكبيروالفرق.قرقاوليس

.....ءة"ءاقلقاتعانبالغتاةسيماولاالمطالعةاجيالمنالانشاحقدجيلالى

جاءتالن"ن؟فىال!رباكلمهابفاحهالمؤلفةسحفووذاوعدوأ:،ض--لكا"لقىحقوةهاستالىوز!حوضعهاتطورانالى/بىفعها

")ضر،/كأؤوروز،"لرترحس،لحوست،كزكز!،دتعمضق:لكلماتاد"ده،011-،.
.......وا)ساملواالض-ءودبىتضيعهو!تاطم،!داجس،دلكاجلمن

،كا-وء1،!ءنف.رطو،حس/كر!،فئصمتن!او،ة-رترات1،فطةلم!را،بوارر...فرفراو

رههليءل-قا)وررديةالغةاتطورانتر.إداهبما.."عربشي،يبلمعط

اًن،--لمام6واغتىجملى2لغصبحكأ2ءراد!،تهاهـنفيلاشكالتيالكلماتيرتل:-راومنثحاكلنامنمشكلةايةبرمثلبطلاالروارةفيلانرىوهكذا

لىفيسهالنفيررر-هـ"4ا!زرياكخططعن،ا)إ*قىؤيحتىتخوجانلازرإدحاالثي(1سوصفئالممالالهة"شخصياتنجدهناومن.نفسياتنامننفسية

؟كءشهكلق!لىالغرابةءكنالبحتوهوالاةلمة3ايةبكتابةفيدأان.إ*سبان،رمرفمجرددهنمنالمؤلفةاستلهمتهاوانمامعهالانتفاعل

و.زه-صخ،ا)ء-اةوتمسخ،القصميالؤنتمسخالمىوخةالالهةاناة!"ت!اؤ!بماالكاتبةهور!الىعائدوذلىن.محسوسةحياة"خلوقاته

"م-ءوخة؟روا/4بانهاوصفناهااذاءليهانتج!ىفهل،اللغة"دهم/ءماؤ:لمنذكرناكماوالافكاروالعواطفالاحداثفيالغرابةءن

فانهـسموبالتالبم،الوقوعواحتمالوالصدقوالبساطةالنلقائبةعن

اًدريسمطرجيعايدهروثاكلنامنكلةمثايةيبرزونولاالشرقيالمجتمعمننماذجايةلايمثلون
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الململصصوآ!ص!اف!الرطص!ر!ص-!-----اواص.

-ج!---.-!

-خكلص---حبططحبشحح!!و!اطيى

م!لير
"ءج-..".النهضة?طراواخرمنذوالفنيةالادبريهةالاتجاهـ،تتسميةبدأت

-0.7؟.ص.-والرومانالاغريرقمنالقدامىاثارتطإفيجماعيةحركةحيئداكانتعشت

--طلترورءم،،الكلاسيبالحركةورميت،ارسطومنالنظريةاصولهاوتستمد

.فية8!-.3-!-يطكأ.الرئيسمتهاالمدرسيالطابعظلاثارمنابدعتفيماالاقدمينخطى

!--لا؟ء"ء7.لالا."!وه-ادمنالاوروببماالعالميقظةعنؤضي!ا"نعبيراالاالانجاههدايكنولم

3.-ء-.؟ء"؟!؟-..عاتجابسطاقديرمااج"رارفياليقظة.نجسدتوهمر،الوسطىالقرون

هـءد.!!.دة.لإالإلا**"؟في!بر!زوجيما.وفونهاالكني!س!ادابؤيهاسادتاك!الة!نرةتلكظلامعلىواعب

إءخط*..%بز-في.خ؟!3!لح.:نركنزظ.هدهالاجترارلمعمليةموفقااًتعبيرالكلاشبةوكانت

فى!--.+--زرخ.لإ-ظخطج!خ.السكونحالةلايرعرف-يعةالطباشكالكبقية-اًلمجتمعارعير

ط.!نج؟:!"عطخ!طخئج!ا!ورةوا،اخرىالىصورةمنبه.نتطورجنطت،.لهبيناًلمستمرةفارطفاعلات

لا-.ل!!ض03لأ؟خ.-ملاءسطاوصحتالاقطاعيالنظامانهيارفورالبشركدطللمجهمعبدةالجب

"ي-*ير؟دطبردبنخ-!س-فيالاحلام!ذهتمنك.ييرةقىادرجاحلا"وخطوطهوابررتالفرد

."في!-.اتعطبا)فردطريرقاءترضتمهما،التفووطاًلىالقازموالنزوعالطموح

.-.أغيونتلوت،ص!،ب511اهـ،م1،مل4وخبالطموحللأمالاصومن.واهوال

4داهتءائمةبالوانعنطترال"اسعالقرنبرارايرةفيرالبننطتمنعريضقطاع

الواقعدؤيةالىمانهد!بمدرالجماليهالاصولمنثابتةمجموعةليستوردسماتبتلخ!يص،1العصرروحالتسميةفأوجزترومانسيةسميت

خاصة.رطاويرقىمنعصراطسان،الاقطاعياًلمجتمعانطصانوبينبي!نهوتمييزها،العصرذاك

فكل،فنياوادبياتج!اهايعلىمدرسةكالمةاطلاقدياذننخطىءا:فاداب!ضدعا!!حتىرافالا!هذهغيرانن!سميةتنلولم،اك!ضة

عاماتجاهالىانتمائهرغمبهخاصةمنيةبسماتيتفردومناناديبرءاهـ،بيط.ا(1)والفنييالادبالا.نجاهالىمهـنهااقرباًلنفسيةبالحالة

فيالمكانمنمعينةبيئةفيالناطدمنمعينفطاعدوطيةعلىيشتملةءجموء-لاتعنكيماالرو،ان!-كأاناي.)؟(المحدثينبكلاسبةاخرون

المختلفةوالانجاهات،الكبرىالمدرسةهوالفن.ارطاريخمنمعينعصروجاء.ءعينل!صرا)مامةالخصائطنفيمانعبقدر،الفئةالقواعدمن

تطورفيمادرجةيمثلالكلاسيفالاتجاه،الدواسيةاًلسنواتبمتابة.العه!رلذلكتعبيريةخلاصةواثارهموالفنانونالادباء

.وهكذا..لاليةدرجةيمثلالرومانسبموالاتجاه،الفئالطتطذراستقمبلاخرقطاعهناككان،الرومانسيالاتحاهموازاةوفي

د!ارهاانلمجردبالواقعيةالمراحلهذهاصدىتسمتمنذحدتولقدقواننعلىالقطاعهذاانسانيةتتامذت.م!لةطنحوعلىالاجتماعي

الاتجاهاتبلغتان،الجامدةاًلسططحيةبالعيئيرونهكماالوافعيس!حطون،ءعلم-"-نوءير!ما،الاقتصاد!ي"،لتسرطوقوانينالجادبيةفيفيوتن

المستحيلمنجعل،واكفردوالتعقيدالمتشابكمنعاليةدرجةاًلفنيةو.نباورت.والم!معوالكونالانسحانافهمكازكيالمبالاتجاهومفكري

.)2(قناناو5اتجاعلىتسميةايةتعميم-الدقةشئنااذا-صوراالمباشرالمرئيلواقعاالفئاني!ئقلبانالادبفيالاتجاههذانظرة

نطاً)نطاًضططالنططانطءد!رطاًاطفرطا)واو-علطإصويردقتقكتعريرفالواقعرلةلقباطلعلهاالاءتزططبق

...ؤ-دل-اإفاتعرالنقديةالواقوريةاخرىمرةعليهاواطلق.اليةلطريقة

عليهاطلصكانجاهالاشتراكيةالواقعيةمعنلتقيالمقدمةبهذهظهـوتوحين.لهتلقازيةنقداتمنلاواقعالفوتوغرافيةالصورةبىتوحى

الاجتماجميتحقيقهامجمالفي3"ةالاشتراالحركةظهورمعالتسميةهذههـصتأخذءحاولاتوالفنونالادابفيبرزتالعضويةالوراًثةقوانين

عنالضخمكضابهمافيوانجلزماركسقالهفما.السوديتيبالانحادنطرةرفضت.الطب!هـيةبالوافعيةنفسهاودعت،لهاسنداالقوانبنتلك

تاريخفيايرضا،يىدولم.المتمميرهذاعلىيشتمللم،والفنالادبوتينت،الابخمط،عىالواقعمحيطفيالاقتصاديةبالجبريةالاخذين

بيلنسكياعمالفينتضجالتيالثوريةالميولرغمالروسيالنقد.الواقعذلكلرؤيةالعضوبةاًلجبرية

للحركةكل"هـواالذينالمرواًدوهم.ودوبرليوبوفوهرزنوتشيرتشفسكيادف!-"المصعنصرمحلىبعضهايرتكز،ءديدةتسمياتبعدطذونلحظ

المعاصر.السوفيتيالادبفيالنقديةديواتااصدروامرنسافيالشعراءبعضبينشاعتالتيكالبرناسية

الاعمالمعولدالذيالادبيالاتجاهمعاًلطنسسميةهذهجاءتوافمااإط-.رلالهةء،بطاوكان،الميونانجباللاحدوهو"الاسمهذايحمللهم

الثوركطالمضمونمعالتعبيريولدولم.جوركيمكسيمللكلا.نبالادبيةبعبدالتحليقه!رمزاكانولعله."يرالاساطتفيدكماوالالهاموالوحي

تمييزااولاالمجديدةبالواقصيةدعيتبل،واحدةددعةجودبرلاعمالفجمطعها،برةالدابىويراليةوالسرللرمزيةحدثكماتماما،الواقعارضطعن

اجتيازهبعدالحديثالانسانىالمجتمعحياةلتعقدتبعاوذلك)3(أدة!"ص!يآ-اأ؟كا!7؟7أهأم!ا.م8ا(1)

التعقيد.المتتاهيةالحضارةالىالبداوةعقبلتالسابقالمصدر(2)
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.بختلهطاك؟او،الاخرعنفنانكلبواسطهايختلفطوالتي،المفنيقيبالواقعبحينا،ودعينالاوروبيالادبفيالقديمةالواقعيةعنلها

ومن.التفببرمنهـجاالاليمستوالماركسبة.الاخرمن!ياتجاهبها؟لواقميةدمحي!تزلم.المصول.عبناءديايرجابيةفيممن4تحتولملمااًلثورية

علىاءلم!!الى!االا!ماعيةالدلااةتميةنقح!اناذنالفادحالخ!.ال!غربلمحنون!يالوامعيةوبينبينهالدمر!ةالاتنراكة

اوو!.بنفىا!خذا!نيالا،!بر!ه!ة!ضيىاتيارالالت!كلالنهابةفيوهي،اًلتسمبقىاسبابهيهذه

كونهااكقطةهذهبحثفيندققيدعناالذيالثاننوالسبباساهـءبرشتةدالواقع!ؤير"فيجد/دااتجاهانؤكدوانما،معينا

نا!)ص،دقاقالحينا-!زاو!،01ةهاد،متئاةهإينتطارينعن!و!حكانإتولقد.والمجتمعالطبيعةفيكنظربةالماركسيةعلىالفذسفي

موقفعنورزرجأ،الوجودفيرأيءنجميعها.نع!رالمفنيةاًلاعمال.ا&!ورعهرفة!ادعاماتعلىتشندجمبعهاالادبيةالافجاهات

ولكن..وا.نجطإاه،واكلل،زقدوءن،اد!ائمالانجماعيارر!امحيالالاورفيبهاالاخذ.ينعاىتحتمللماركسيةالاجتماعيةالرؤيةولكن

للحقيهة،صورةكونهومن،نفسهالفنيالعملمنهإولدالانجاهذل!كا-فىياالفنانعلىل!ل!!وهكذا.التظبهقمجالفيبهاالاخذ،النظري

التيالوؤائعلان،برفرضهاو4صكمليملييئدخلان!لممؤدفليساذب!فوبر-لآالمرويةءـذهيعكسان،للمبةعالماركسيةبر،لر؟بةسنير

الاخرا)تيارلبنينوؤاد."ننإفيعالىقطتحتاجلاوعرضهابهاجاء.الفني4عمافيونلقائية

ةلا!*االابربينللململا/ينرئإنجواانوالمهض،نينالادراءغلى!:غالحينمهس!يأ7نظريةهناكليستانهالىالبدايةفينشيرانوينبغي

بر-زالاوهـا.!7((ؤويةمعانمناكلم،تاتحهلمهءابركلحزيااًدبا---ةمارىداه،1155نظرةهناكوانما،ال!نفيماركسية

نقرأ15ت،المحدثينالوفيبتاك!دبينالجاةف!عاىالىقيراًن!اشمودأمأحهء3مذهباليس!تنفسهااركس!يةوالم،للفن

لاالغربويوا!!دافتياعملانحهـدانالصعوبةلمنانها)لاحدهم:بقوولاوؤاؤر/صدقوحينئذ.للتفكير40،أ!+!!هي

؟ضرناؤدددير،وفلقائيةبعفوقيأي)8("الرأسماليالمجتمع/دبن0)4(!يمارىفنثمةيس

قيمقىنهط،ئيبنسكلنحددهالمفنيالاهإاجفيمةان):بليخانوفقولوعاى،ج،"منرالمئرقىالاتالمجتهولتفيالادبياًلئقدلىنرطوروالمتتبع

مضمونه!./ةاهـابر!ه،اخربهجهةمنالغربدي((الم،ركسيين))النقادليدي

للؤضايراعرض:-افينلمسهاسوؤ!الاخضرراك؟فيواد!طورةمراجعةدونالاررضكأطىجريانهبعدرابهبةالاتالوافمهة.لعبيربأزمة

.الحدتالعر!ينقدنافيالان!،5نفسياثار!،التي2الجبئؤصاينفوكىرالفالانجليزيللناقدقرأنافاذا.تمحيهروبغير

رتفسبرنحاطلم((ةا؟"الاشتر1)وافعية))و"والادبالماركسية))عن

ومتىالادبيللعملالاجتمابميةالدلالةاهميةلنايؤكدبل،للتعبيرفثي

ا!مر/كط.اكقدءلىاجد*ليسىالاجنبيةبالانجاهاتواكةثرطوهـونورججءإ،بفيوظلمع.)ع(اًلماركسيةالفلسفةمنانبثاقها

ا!عرؤب3*بمنارسطووضمهبماالقراصالعرباكقادقثزفقد.اكار،خفجرمنذالشعردنتطودءلى"والشعرالماركسية"عن

الانجلصزيا!نقدب!ثمرات4نشأ.زمنذال!ديتنقدناوتأثر)9(واتطابةموضو?هـىرووتفياطمجمهااك،جاستر!مكيفاؤلمفامنونفبد

رطور"عوير:رز."البإوان))فييتضحكماووردزورثهازلمتعنفئ3الارز!رافئالواؤبفينةدر"بحوتايرقىمنلانر!لولكنا.)6(رائعنحو

!فالىتجدبرب)ءكابفيعامجمةثر31ومنهجتقدمااكثراتجاهجتهإا.جوركيكأ،باتذلكفيبما،الإهييرلهذامقنعندهإلعلى

بة-.إ-داروالاتحاههذايرتملورو،موسىلأمةا-"الانحلىربهالادهط
.......وجورجج!انروؤ!اندرد"ؤ،ماالنقطةهذهتعمقااللذانالكاتباناما

رقفولم.ح!ىينوطهوالحكيمالزهاويءناد!!اسمابمبل"ولفاتبصرةصالواًؤبعكسلااالفنانبقولهالاولاكق.بليخانوف

اهـيكلوجيةبالادءاتأستعانبل،الاولىخطواتهعنداًلاولالانجاهقى!قدمهبل،فقط"وضو!بهاواقغااتجمارهعلىاو،جامد"مدرسية

هـصدة،ب3والي،ا!روميا؟نعنالمقادءتابوىذلمكنلصحآماا!واؤدة،لتواقي-،ز!دطةالمترالرؤبةبنبذلكيفرقوهو.(الثوريتطوره

م!لمورمحمدآراءوكانت.ميةالنفالوجهةمنالادبعناللهخلف4-جنالقائمةالصلةتتليلالتاننواكأفى.اًلعلميةالر؟يةوبين

،ائإياالاداءحولالمعراويانور-،توكلمالمهموسالشعرحولالهاتبانيدالىولمم.الجداباإهطهيرهإمدعميقاتحليلاوالحيهاةالفن

ىطاًلآخرالارو51شركما.الالجاهلنفستطورااكثرامتداداب.!انوف--احد!.اانبى،ة3الاششراالواقعيةصح!عاىكلاهما

مقدت-"فبىوبراصة،عوضلويرسدراساتفيمعمقةاًمتدادات.الاطلاقعلىجبرالتعيستخدملمم

.)01(((الحد.برتالانجا.زبم!))و((طلبقابروميتهوس))لكتابهـ-ذهبتفيا!ثنيالى.نضطرنااكبالقصوىوالاهمية

!ف-"-احدالى-الحديثادبناؤ!النقدتطورمضضىولقدرر!ورمعتفقلاا!إسميةهذهاناولهما:لسببينترجعالنقطة

اك.هسارءانبست.بلادنافيالاجتماعيالتطورلحركةخهـموازوالروهـإهنجةالكلاشبةمثلالمسابقةفالاتجاهات.الفنةالإاير

الادداطهمنءتشلف"بالوانتلقائياتبطيرالادبينقدنافياكخلفالم،ردإيه-كأجإاءتفإذا.للمواقعمعينةر؟طهتهلىكانتوالمواؤورية

عاصةالجمالوالقيمةالاجتمالمجبةالر؟يةفيهناوالتخلف.الهضإيوو."روت"يمضلا.فيءـ-انتثإهلؤ،نهااوافعواللفنجديدةبنظرة

فحسهط،للقصبدةالافظيةاتنروةيعنيهكانالذي!النقد.اًلسواءقيالطحه.زت2!اللفظة!ذهلاناهإتراكيةدؤيةنقولولا،للواقع

وهـكذاً.نفسهـ!الرؤبةاهيوليستالفلسفيةللرؤ.قيالاجنماعي

افر،شلي؟!يدأ-!اادصلأفءتدتببلتالنصليفيلات(17ا)ووض--بالعمطلدلا)قىعلىلاهإءصارهتراكيةالاننإالواؤممةقيعبيرنخطىء

.بمانجلزءلمىدين!تاعرا.ضاتيطاأخانالتهوسطعيريدلمن،ودينين-الماركسيةو!و-للتعببرالمفلسنيالاهـ!اسا!دلك.وحدها

.المخنارةاءهـ،لهفيلموالدرج(الحزبيالادبروح)بالمسمى!؟!اناذنؤيستحيل،الجماليةالنظريةدونالأجتماعيةالنظرةيعطينا

الطبعة-احسوف-باالادبمجلة-زينوفى3فاد(8)ا!ءا!ءمةواكلفرققى.فئةاءلمالعلىاج!امخبةاوفطسفبةتسصيةنعمم

.06!اسنة3عدد-الارر،!لالجمالبةالخصائصمجموعةهـ!غيرهاوبينالاعمالهذهبين

-،رفاالمصدأر-(النقد)ءخاتمقدمة-ضيفلثوقي!!أ

.(6!ط)بالقاهرةرار-أعيحازصامح!مد.زرجمة"لالجملعل"،في)1كهابهراحبمع)،(

قيصدرتالتيالممتارهالنهنديخةالاعمالانسىلسس!(.1)151ءثأبيروتالعربىالمبه

لس!آها.ن!جمةئي!لميخهل(لغربالا)ككحلبالاخرىالعربيةالبلاددارهـن!ي!7لا!33457،آس!!احهس!موءط3اذفر)5(

الهحهـدبه.نهندنامهعالمكاحدحسينطهللرءكورالمبكشهالاعماللنسمى.5691-هط-4الابلي،للغاتالنثر

المؤب--رةالرؤيسيةالخطو!ابهبئاتأحكلطةاهذهفيافهإلو)كأب.

خاصة.بصهفةللبحث7053+هيا)ح!("كاطأ*م+5لمأ7!همم"7017!53،.ممالا.،ا45،)6(
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عليهاالمقضىالطبقةالىتتجهكلهاعواطفهوكانت،السعاسةفيءاجباافامبانانتهى،مقطابيا.نهاتشعهالذيالعاطفيالاحساساًو

الرا!ةاعمالهصورتفقد))-انجلزيقول-ذلكورغم،بالرواًلدلاتسةالفنيعملهتكمبالتيالانسانيةوالتجربةالفنانبين

".الواقعيةانتصاراتاكبرمنبلزاكفكان،الطبقةهذهاًنمارحتميةوالقيمةالاجتصاعيةالدلالةتعنيهالذيالنقدراحبينما.الشمول

هذامناديبديمةمنيئتقصلاا!نهمروهحسنالاستاذويعلتىمشوىالىوآدابنافنونناتطويرعلىجادايعمل،معاالجمالية

يفضحادبهدامماالمنهارةالقوىجانبالىعاطفتهتكمناناًلالراًزبالدرادةالروسالنقاديرنبطباني!ناديموسىسلامهكان.ارفع

أدبهدامما"يقولا.نبودءيوكان.)12((اغلالهاويكشفانهيارها.المحلينقدناعليهيكونانيجبلمانموذجايقدمكي،وادحليل

الفلسفةبعر-بلزاكقادالذيهووحدهالص!دفىلان،"صادقاالادبيةالحركاتتاريحض!عرضمادس،.ن!-?عااكثرعوضلويسوجاص

تماما..الاجتماعيةطبقتهانهياربالتعنهـالفني-سكدلان-اًلماركسيةذاوو-وعلى0الاج!اعيالتطودة3مرالفنانعلىمدلملااوروبافي

الصائبةالنظرةهذهوخلاصة.شكسنراعمالالىماركساشاركمامطلقةبصورةاعتمداذ،ناقصانقدنافيالمتقممالانجاهمضىالنحو

لاالفنانوصدق.اًلأصيلللفنالوحيدالمعيارهو"الصدق"انوعنى،سلامةفعلكما"جداالعامة))العريضةالخطوطرسمعلى

هو"الفنانبمعنى.فنيةدلالهيكتسبوانما،اخلاقياثوبايرنديبالتحليلواكتفى،الشوباشيصنعكماالخارجمنالاضثلةبضرب

التيالصورةوبيناًلفنانيحسهاالتيالعاطفةبينالكاملالتكافؤدعاتانالاتجاهيرضقصكانلذلمك.لو،!ساعمالفينرىكماالتاريرخي

شيااًلااليهنطلباننملكفلااً()4((العاطفةهذءعنبهايعبرالدعامة:هماوهاتان(متكاملاي!صبحلاوبغيرهما)الاهميةكيغاية

الحقتيواًلضابط.بهيشعروماينت!مابينالتامالتكافؤهوواحدا.الم!لميادبناعل!التطبيقيوالنقد،النطريالمنهجأبم!الفلسفية

فينستشعرهاالنىالديناميةالوحدةهوالتكا!ؤبهذاللاحساسحيثسنواتعشرمنذا،منظمةبصورةاككاملهذايبداو)م

للفن،تقييمناميالمفيصلهيالجماليةالصيانمةفتصبح،الفئيالنسيج.التقدممنعاليةررجةالاج!تماعيتطورذاميالوطيةالحركةبلغث

الفناناي.اعةال!نوعيتهنعطيهالتيهياذالاذءاجباسمالقراءةسوقيملأماكلالىالجديدةالمرحلةروادوتنبه

نعكلاالمادةهذهيرهبولرت4،الحياةمنمادتهيستمدالوجدانتمييمشانهامنبطةالهاالاعمالمئاتهناككانت.الادبي

عملانصفانن!عتطيعلاوبذلكاً()5الفنيالشكلهوخاصانوعيا.نوج!توهكذا.براءمنهاوالفن،الفنباسمللمواط!نينالاجتماعي

اما.للادلطنقادانكونانشئنااذاالتقدميةاوبالرجعيةماادبياوظ!"يؤدكوبر،الادبيالعملمضمونالىالرواداولئكعناية

وعئرئذ.الحقهذافيمتلاانالسياسيوالكاتبالاجتماعيالباحث-الفورعاى-برزتوهنا.للمجتممعالتقدميالمسادفيالاجتماعية

الدينيةاًلمفنونانلوفافرهنرييقول.اًدبيانقداعملهمايكونلا:النظريالمجالفيالجديدالمنقديالانجاهقضايااولى

هانس!ي!غرا!هوند!ندانجماكللميسىاًنسانية)نزعةاًل!لبيةلاعدىسصمنبتوالرجعيةاقدم11بسالفن-ا

العمللنجاحالوحيدالمعي!ارهواًلصدفىكانولما.)16("انسانيوبالتالي؟اًجتماعيدوروالفنونلملآداباًليسالاتجاهتساءل

منبأنه"كوزينودفاديميؤكدحينندهشلاقاننا،فنيااًلادبيالابماعيافنقدمالهدفمنالخاليةالادبيةالاعمالنصنفانينبغيالا

الرأسمافيالمجتمعيدينلافيالغربواحداادبياعملانجدانالصعوبةعلضىيقتمرهل؟الناقدواجبهوماثم؟الرجعيةالثقافةخانةفي

."بأخرىاوبطريقةاًلآنواجبهانام،الجماليةقيمتهاحيثمنالفنيةالاش!الدراسة

حين،الحديتادبنالمحيالجديدةالرعوةنقاديوؤقلموهكذاًالاسئلةهذهاقذالوؤوالت؟.الادبيللعملالاجتماعي!ةالقيمةكسف

القدوسوعبدوالحيمواليوتومحفوظوجويسكمورياادبوضعوااص!-،بوانتماء،الوطنيالتحردحركةلاشدادمنطقيةكنميجة

الطبقةمتتعكلةالاسماءهذهبذكرنواًجهونحن.الانهامقفصديوغلبحة،.لقدميسياسياتبساهاًلىالجد-دةالنقديرةالنظرة

يجزمونكادواًالنقاداولئكلان،الفناناليهاينتميالتيالاجصاعيةمذهلةالوانوانتار،والفنالادبباسمارروقفيالهابطةالكتابات

الىبالضرورةينزلقالعليااوالمتوسطةالطبقةالىينتميمنكلبأن.المحريثناريخنامنوطنيةمرحلةاخطرفيالانحلالمن

عنحديثهمهدمةفيانيسالعظيمعندفيقولاً()7المرجعيةمهاويالجديدةالدعوةت!قسيموراءالمباثرةالاسبابهيهذهكانت

نجيبانالاستطرادقبلنؤكدانا"مناًن):المصريةالروايةاوالفنيالاساسهناكيكنلم.وتقدميرجعي:فسمينالىللادب

التقديريالحكمهذاو!مبج)18((اًلصغرةالبرجوازقيكاتبمحفوظعفويفعلردبمثابةتلقائيةاندقاعةكانتوانم،،للتقسيمالفلسفي

ويوضع،ال!ناليةاحكامهكافةفوؤهاترتفعالتيالقاعدةهوالمسبقالاندفضاعةهذهلكن.وهبوطعفونةمنالقراءةسوقاليهآلتلما

الذيالتعببروهيالبرجوافيبةكتابخانةفيلذلكتبعاالفناناسمفنيةمبادىءفيفصاءوهااصحابهاوعيعلىالتولتمالرعان

توصسلمادهذا"الاحرار"الكتابمنوالآخرينهولاءبينبهيفرق.،كونمابمقدارتقدمياتطوراوبمونالادبياًلعمل)بئنوقالوا!لسفية

انهوالحقيقة..)محفوظنجيبعنقالحينانيساًلدكوراليهالجديىةالقوى.ندؤيمالتبمالتاريخيةللحركةتصويراوامدقا!رب

الاولىبالىدرجةيععررفانه،الصغيرةالبرجوازيةمأساةعنيرعبرحيناًلقوىهذهبينالقائمالصراععن.بركسفماوبمقدار،التطورالى

.)91((كاتبلكللحامموقفوهو،هو4فهموحدود،هومأسانهءنمن!ااقتلاعالاجمتم،عيالتطوريريرداًلتيالباليةالقد.بمةالقوىوبين

الجديدةالقاهرةروايةثحعخصياتباحدىذلكعلىمثلالناويضرباهـا.)11((التاريخبةمهماتهاانتهتانبعد،المجتمعفيم!انها

.أ23ص)بقالسلالمصدر1131-قمدءيرءناوقصدعن-يتجاهلالذي)ة،وا!رجعيالادب

دل+3043:مآ+ا40حدا7أ53آ5ءيآ5آدا47(1،)و.وجصرف،الئا""ةالجد،بةاقوىايتجاهلى،هذهالتار،بمحركةفعل

15أ،دأكام!آاجم!،34والتجد./هـ،الولادة43حرتعوقاليالفئةالى،الادبيالعملفيهمه

.؟35ص!)-السابقالمصمر-فرلوفلهنري(51).)12((..((فضائلها"ويزيدمصالحهايؤكد

.151صا)الابقاالممدر(16)اوالايخة-اجمطالباتتفد-اتالكلمهذهانشكورشى

لا-السياسةميدانفىالطبقاتهذهابناءاتنسوا(17)افصحديثافتمصتوجبالمفنيالعملطبيعةاما،السياسيالكاتب

العالى.فىالئوريةالتقدمحوكاتقابىوا،الذي!!-الفنا(مر،ؤظا))ر"زاككانلقد.الضفيالغلسفةهذءتحقيقكيفيةحول

الجديدالفكردار-"المصءرسةالثقاق!ةش"كتابأنظر(118بالفاهرهالفكردار-أدبيةقضهايا-مروهحسين(11)

.(؟هاص)-ب!وت.(12ص)

.(165ص)المصدر-السمابق(!ا.).(21ص)السابقالمصدر(12)
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فنهماجساء،العببمااوالوسالىالظبقةالىمحغو!ونجببمورياكوالقف؟اوالاشتراكبهبةالمحياةعنمحفوظنجببمغهومان)ببقول

الوصدالمعيارذلمكيرنلكانكانالأنهـما.الطبفاتلهذهفاسيازلزالاهذهءيلناوقدمهالمروايةفيطهعليعلىقفستالتيءـطاًلوطنية

الموقفنستخلصاناذناًلخطومن!الصدق:الغنبمالعملنجاحفيلم.مفوظنجيبلان..)..؟لماذا.1.2((الميتةالباقمةالالوهن

لأن)و،ميعينةطبقةاهـىانتمائهاوتعبيرهبمجررللفنانالاجشماعيالاخرىجوانبهاااما،الجديدةالقاهرةمنجانباالااسالسالنايعكس

الموقفذلكنستخلصوانما.معينةاجفاعيةنظرةلهشخومهاحد،الفابيةالممالواضرابات،السياسيةالطلابمظاهرات!يالتمثة

مجالاتتقتحمالعمليةهذهكاتولما.الفنيلىللعمالعامالاثرمن.)21((عند.يذكرامرالها.نجدلالن

علىلهرتهلالي!مهخلالالمعملظيفةد!يرلن!امنعنضترلمعدالصحدعيرأستضةلمواوهكن!،الذانجطتكوبعهفيهامدصرالغنانطبقةالىر.إبلا

...ءـو-نسونلا/قول-اصالةالادباءواكثر.الوحيدبالعنصرليست

ال-الاعهمضاميناوموضوعاتعلىهذهارتفييمعملة-نشفتولأالمعاعرةللتياراًتوبورةاًلسابقةالاجيالمنداسببم!بدحدالى

ندينفلا.ككلالفنيبالنسيجوارتباطهاا.ن!صالىهاحيتمنألا؟لاهـبية

المواذينفيتهبطبداتهاموضوعاتيطرقلانهالقدوسعيدحسان1يسشجيبو!الواحدةالطبقةوابناء.)22(زاز4نجبرمنارباعهوثلاثة

النقدءوازينفيتهيط،لالأ!مهذهلأنبى،ادفضالىارخلقيةا!وةتكونورلن،اون!ةالفرديةظروقهمحسبالاجشماعيةلاحوالها

الأعمالتكونولن،للغنانالفلسغي(ننكوينؤيؤيصلا-اذن-

!-الاد،ب!ذالا!-الاقيافجفتوى،القاعالىالادجمطبرنفسهوالكاتب.لحفويةبطريقةاصحايهالطبقاتتابعةالادبية

منمتخلفطورؤجم!بضة1رترالما-واصماعيةةميةقيممنتحتو،"(الارض)تكئولم!الربفئراةمنوهوالاحرارالادباءمناًلنترقاوي

و(،طكهفاهلدر)"ما!كنأنهامسرخيهوددإدكرماعلتىسحدلفولوجموف!قالتالحكممالا،دببمنناهنءلميهتشتملبما(القرية)قصةكانتمابقدر،الفلاحينقصة

.......مختلفةاجتماعيةمستويات

")23(.المتشائمةلغلسغنهاالرجعيالادبمن"بأنهاالقولالىنسارع

+...اا-....الادربصةالاعمالفيالأجقاعيةالدلالاتمئاقنن!ةاوداكنولم
منلعلسعههذهدرمصديتبينسيجيهاتحليمالىال!اوويعمد

ولا.الحفاريةمرحلتهاوتفاءبهلىكاتبهاوطروفاًلدراميبل،،ولم!ص.الادد!اكقدهومذافببس،اننعبيرير"اتنكا)هامنمنعزلة

يت!ناولوالمالذ/نوالفنانجبنا،د؟ءءلىالركمنطلقاننستطيعالنننائحاىلدرجةالمنهحدلكلمفيالذا*ننالقصورايضاحالىقصدت

اًخرىاياقضىهناكلان،وقنهمادبهمفيمصردةابرمايمةفضا؟فرانسواانتسابؤرغم.المنهحقيمةتإىالقصورهداعنالمتولدة

عناًفتاجه،م!ن؟ديحبولماابته!هذلمارك!يلعصايانف!هاذ"لىلساحل!اكثبرجبالمبينلصعللمنا.(167ص)لسحابق1المصدر(02)

.(681!!)بقللاالممسدر(12)

الوجو!!لاهـءعنالتكبيرفيتخصصياو،اًلبشريالجنى!ليردار-محصهـمنه!ور-ترجمةألادتفيباأج!!منهف(22)

والرحع!ة؟واًلانطواءلالعزلةاًدلهءلىنح*ممعزانفعأى،الانسعافي
."..ـ.......(23ص)للملايهنالعلم

مأسماةعنعبراحيناليوتس.ت.وجوبرسجيمسانالييخيل

الذ/نمنالبثردلآبهمومقاا)ءمسه-اكثركانا،الحدإتالانسانحيح!ه+،!حيحيحه!!ححي!حيعيحي!03

مضمونبئنقيلواداً.ساذجةتقريريةجزئياتفيآلاءهايصورون

افيوالانحلالوالتفسخوالتناقضاًلانهيارهو)يورشتىر،اًية

م!ز،مةمريفةعناصرالروابةوابطالى،الحديئةالحضادةبهاتتميز.البومهـهـر

الحضس!اريرلمةالغجيعةوتجمعالا،والشذودالانحرأؤطيحركمسا

وهذه"بهورن،4ءننملالاالكلماتهدهفيلتادا.2()((لمواحدة1

،*"ليمليكجو!سبسومأسولفأاليوس!م!(قبلل!هـء!مه؟نضناغمةالحصةحعبمغلنئ!أرو!ا!عرايىيعوأنةوريا حالاررباءدى.لحسيمهاميبدلا"المحدسهللحصارءصادلمحه.روله

ه!ةلا!صاسىو!لمذالقشمببىسيالبطفردكاغمنةنضميفكإننانسإحشئذبيهايجدلررربناعا-وشنا-يا.للاست!اد.

حلفةلقصلةافكيبيننضعانفينتفيرطولا،الصادقالحقيقي

؟ابأكملهالاوروبيتطوهـالشعرمنرائعة.....بة

قاصرلفهمطبيعه!ةقإيخجةجاءتجمبمهاالاخطاءهذهولكنف-زرب3الموالمكبرؤطور4وبدؤبتهء-:لىنر:حصثحي

عنانيسىالعظيمعبدالىدكأورتحدتلقد.الادبيالناقدلوظيفة.الاولىالعالميئالحربنهايرةحتىأ-هض-"اعض-ر

فيدفتيىبعضخصائصمهممحضئىلسافدمسيهعنلممرعمالايتحم!مجمو،عةوئمنالثوريلاف!رل!ع"مودراسةمنالاولا)قهمو!و*

فائلااتنرفاويإصفحينالفنيةالقيمءنيتحدرزانهالاحيان!.المعاصراعربب/ا

هذهوكانت)26("نفسهاالحياةفيىئكوتبكيفضحكمعهفأنت"

اليداً/بسننهدفلمالددثوربأنحاسمااعنرافا-وامثاو!ا-الجملة

بحعابممكسالمسمباسأ!ةسغوقرلمجتمالنلى.ينا3اضعدالمتوانمال!دفوفيلةحدنقدلملأهذووالنشرللطباعدهاًاطببعهدار

مالصوابوالحكمالصحيحة

1813.بمص-بر-!وت
87،88(.ص)-ةالمرفةالخقلفي-لمالعلامينمحههود(23)

.((6!ماص))العتتابقاالمصه!در(2لأ)/أ*عيحح!عيحيحهي
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بهيبرالذيالاسلوبفي،الموضوعهذافييصبالذيالشكللفهمطبيعيةزتيجة-اخرىمرة-جميمهاالاخطاءهذهوكانت

.(الموضوعهذاعنالكاتبمنالئقطةهذهندرسانيرتحتمثمومن.خاطئاقه!اوالفنالنقد

برضفلمالمحديدالمنقديالانجاهانالنماذجهذهاوضحت:البحثلهذاالنظرياًلمجالفيالثانيةالقضيةخلال

ب!تأكبفهـواكررلم!س!تابفنيمنفصملينلطبيعة3الفهما"القد(يمحدلفنورابى(اًلادببال!ملفيا"-مولهوااًلث"كل-2

اايى،اشارارتياوحدةالانياتقريرتأبربهكان.بينهمامضويةزنا1لولا،الخطورةمنجانبعلىو"كونالقضيةهذ.كانتوما

يرضبغبملاالضي"للدرج،الفنيالعملفيالد،إضاميةاوحدةاعنتختلفاذ.الادبيالعملؤكتعرلم!!ءلمفةلسجنا?رصلمةطوبرلمةفترةظللنا

الذيفاعلمالت.ؤنيعملىهناكوأنما،وحدةمناكباننؤولانمعهاالى*دب"قسيمفيالقد!مرزرادن،الحدإثةالنقديةءويفاتناافتدت

اكفاعلالى4ءتايىكازيكيةالىاؤربالادبيالعملؤيالافجاه.بتخيلهناؤصدبينتميزاكيالاختلاقاتفظلت.ومضهونشكلاوومادةصوهة

هرنجورغ1اتحانرو)انهوهم4ت!دماواضحاهذاويبدو،ا)شلقائنراواللأأريمانصارمنؤر/بئ.المفلقلآالمعمودةالرا!رةهذهؤيواخر

حركةءنالروائيةاحراثهلتحولتجو/-!ار"4لرالاديبةبالصورةاكأروفريق.الموضوعهيومادتهالغةاهيالادبصورةبأنيردد

وثقرنالحركةولجمدتابط،لهداخلناكصةحركةالىصاعدةنامية،الماتالةأسلوباليهويضيف،المصنىعلى.برقيتهسلاالفنيالقالبيرى

اتعرياببوتنهـجما./بموفسكياتختلواانهاو)(3((اـلافجاهوماتا!زورةهوومضمونه،للقاتبالتعبيريالمنهجهوالقالبذلكفيصبح

مريضامضمونهولانرطوى،نبضاتهواًسكتنسعرهدماءلاراق،لهسثيلا.القالببصوغهااننبم

المرض-اكيان!قي.نحملالفنيإننمبرادواـتوممان،)35((عاجزابأنوقالوا،الحديثنقدنافيالجدبربةالىدكلوةروادوجاء

يعودالفكرةهذهفيالبدهبمالخطان.والكمالالصحةاوواًلعجزهيليسستاكعبريةؤالاشكال.القصوريعتودهـاالقدرمةالتعريفات

الشكلبينا"فساعلافهموابهاقالواالذيناناولهما:لسمببينعمبضةهي)الادبصهورةوانما،فحمسباجة"محاواسلموباللغة

.نشكلالفنبةالاواةنوعيةانفظنوا،ميطنيكياساسعلىوالمضمونلاوفن.مقوء-اتهوابراًزمادنهجمللتشكالادبيألعملقلبفيداخلية

فيالمغنانمه!ارةانيهولالهصحيحالفهمبينما.المضموننويمةيبدلهالذيالجهدالىفيلكمثمرين،عملإكأبأنهاالمصورةنصف

القيه-قىتوصيلىفيممض"زةورةبصبرش!متعببريةوسائلايةاستخدام-انفس!الصورةبهفتصةطلملمبل،،تشكياالاالمادةتصوبرفيالأربب

ن14الاعتقادذلك!والثانيالببكانرردما.الفنيللعملالانس!ازيةالعملقلبفيمت!لمةحركةؤهي،نفمى"!الادبالعملداخلفي

السوؤ-تبانشاقدمويحس.كذلكليسواخروأقعيااسلوباثمةداخصلبهاوزتتقل،ومنعطفاتهومحاورهدوائرهفيبهانت!بصر،الادبي

يدعى،ثيهناكبيسبنهيؤكدعندمالاالمشكلةهذهدنبروفةلاديميريئكاهـلىصجاخرتعببريممتوىالىتعبيريمستوىمناًلأدبيالعمل

السايباًتخ!امؤي،ةالحر.مطلقوللغنان،الموافعيالاسلوب،احداثف!ي)الادبءادةاكلا0)27((صء!عضوياكائنااًلبناءلدينا

ؤببعهـ،!المارهـ-قيلىتهـرعومن.)36(اهـواءمحلىاحدثينواالقدامى9وعها،والىالادبريالمعملورثصير!لملفعلوقعت(-داتانهاحيث"نلا

تلم:ء-أنإستنكرلم.ف4اليليس"مع!وؤاؤرهئريالكبيرالمفكرالىالتدوقويشارك،نفسهاًلاربيا&ملدا"لىوتتحققتقعاحداثهيبل

.)37(جماياالغنانلب،دعماركسيةوصفاتعن"مةة-اعلة!نشابكةعميىأتبدور!،و!كبما،وت!ققهاوؤوعهاؤ!الادبي

اضمونوااك*ليينالىنجادللذأثبرالميكافيكياكفسبىذلكوقادهم.281((افتمالولاؤيهتعسفلا-يااؤضاءبعضالىيعضها.بفضي

ادكورا/ذكر.،صجالمنبنفسروالانة-كالمضهونبينالصلةادداكالىتتكاملبئائيةعملياتمنيرت!لفعضويبتركههو)اذنالادلي!والعمل

نجيبإ--قىروافيطهءنيلمخضيةتالميابىاهتالمضمونانأنيس.)92((ص؟عضصير!تكامللأوالمادةالعورةقيها

تورط.)38(مبكة!ا!فا!وانؤبالنئى?صيةهذهلناصاغمحفو!ؤبكثيرةساتالتيصهـوتالىالامربادىءا!تمريرفاتهذهوأدت

الفنىبىلهملاداخليةاللعلاقةيفانيكي41الفهمبفعلالرأيب!فاالدكتورضرلي،--االتيالعدبربىةالاشاةانغيو.الادبودالىسيا،دباءاذهان

المرتمعؤيوالبىأهتةالسالبةالشخصياتان.لفةالمشعناصرهبيناء-يرحدالىاوصه-تانجبسادكأورواامالعصامحمودالاسةاذ

!طةفياكأثيرتطكلا،للادببالنسبة"*،"ة"الالبمش!الانسانيجويسروارة!والاولمثل!او؟ان.الةرور.إفاتهـذهمنبكليعنيانه

بصورةتعتمدجمبماهذهلان.الانسانيالمضموننوبمبةاوالفنبمالجمالكالمونولموجالفنانهذاا-"حدثهـااًتيا"سي!اغجهةااوسائلابانقالااذ

لمحيالمرائعالشيءدلكنسبةماأي:نفسطاًلفناننوعيةعلىنهائيةءضمونهـسصاعنشرةالادباصورةباالوقوفوياس،هتالداخلبم

معنئطلقحينبالحقيقةنغامراننا.؟بالفئندعوهوالذي،وجدانهبينهاليوتثعرفيالجمايةالخصائه!اتحاكذلك.).3(المريض

؟-ددالفنيالهم-سلمضمونبئنالقائلةالمسلىمةهذهمنبليخانوف.)21((والبناءوارهتحررللكلاحالصصادقةداًلجه9ءنالكشف)وبين

طبيعةادراكعنفاصرةنظرةانها.العملهذاقيمهلآحالمبصورة،مضامينهاحدفي"ءةوظ-نجعب"صول))ءناليسىالدقىوروتحدت

النحوهـذافيعلىاً(نتفاعلةالحيةبالحركةالمليء،الفنيالعملالمضمونفيالخطهذاادلىوؤد..)مروةحسيناًلاست،ذويملق

لمات!الاثلمةتلكعلىاعترضحببن"انجلزعارضهالذياببكاليكيوهذااًلروايةشخصي!تمنأزسانجةشضصيةتكوبنفيخ!الى

الفكرةكانتحببنيعني،اًلفكرةءنالعضوياـلتمهـيبرفيهاالصورةتكنمسرحيةرمددالعالموبرقرو.)22(االرواؤيةاله-،غةفيالخظمعناه

الاورود!النقدويقترب.)93،"متسفوبشكلالخاربممنمضافةممصتهدةالممصرصيةفلسفةانالغنيع!زهـ،،!سدران):"الكهف(هل"

احد)قيررعندءاالاربيالئاقدلمههةالصحيحالارراكنحوخطوةالحديثاندونالوافعتةملقام!هفةمنوانما،الحقىقيالوافعنبضمنلا

جمبف.)33((ايهتض.فطانودونفيهتشتركانودون4مهتنتحرك

.(16ص)أسابقاالمصدر(؟3)ؤصيوانما،اًلموضوعاختيارفيفقط-تتمثللااـو(فعيةالانا؟ذلك

.71،ص)مابقا!المصدر351)

.،الماركحيةالىن!روللم،الرياليةدعاةصاراجوتكا!(36).(44ص)السيابقالصدر(27)

ظلفيأ-!اليةاالرصراتمن"فلدكببفالجديدذر.اشملليفأحنا.((هص)الابقالمصدر(28)

يالية.السر.(؟9ص)السابىالمحدر(192

.(55ص)الجمالدلمفؤ(37).(46كمس!)السابقالمصدر.113

.(167ىلىأ-!يةالمصالخقافةفي(38).(13صأاللبقالمصدر(131

الفكراتمفور-لواقعبلالفنعلاذ"-شسيفصتنيدو.ج(36).(98ىت)))سابقالمصدر(32)

.(18صأ-وت-الجديد.المصدرنفسى(33)
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لمملالمكونةايعضاصرمجموءلمةبينالوظيفياكواذناختلالنببجةالرداءةالاطاروننسى،مثلافضيةفيالفكرةبجودةنحكمحينأشا))اساتذفه

العئاصرهذهبينمنالاجتماعيةالرويةاوالخبرةكانتوربما،الادبيلانئا.ناةصاحكمنايكونالفكرةهذهفيهعرضتالذيالقصصياًلفني

والتوازنالاختلالهذادراسةهوهناالمناؤ!واجبانالا،المختلفةهذااناقول0).(("مجردفيعلىالحكمبصددلسناشيءكلقبل

فنا.العملهذامنتجعللمالتيالاسبابعلىالنهايةفييودهليضعالسؤالاصبجاذ،والفنالنقدبطبيعةالصحيحالوعيمنقربالتعريف

الئظريالمجالفيالاخيرةالقضةنئاقشالمنهجهذاضوءوعلىالوحدةهذهتحققت-وكيف-مدىايالى:هوالناؤدا"امالالاسي

البحث:لهذاالتيالعناصرعنتفصحسوفوالاجابة؟الفنيالعملفيالدينامية

بالحياةالفنصلة-3وحيداعنصراالفنيالمسدقويبقى،العملكيانفيموضوعيااًسهمت

فما.مطلقا؟اتيااحساسابهالاحساسفينشترك،جميعابينهامن

الفنبينالوثيقةالصلةبغبرالجمالىفلاسفقيمناحديقللما)بىخلثمومن"والاهواءوالماداتالمشاعرمنمزايمهوذوقانسميه

الءميلشةالاشياءمنجعل-المثاليةاله-افلاطونحنى.والحياةوفيلك.(()1"وشهواًتناومعتقداتنامناخلاقناشيءالادبيةتاثراتنافي

فدعارسطواما.المثلعالمفيالاسمىللجمالظلالادنيانافيوالعقائببةوالاجتماعيةالخلقيةا!نارعلىالحكمفيالاطلافىيئتفي

الحياةعالممنوجودهاتستمد،الانسانلعقل.نقليدا"الماساة.الفنيلملعمل

،الحياةادادةعنم:،نرتعبيرالموسيقىان"شوبن"وروقال."البشربةإمدفلم.الغنيالعملطبيعةنتبينالنقديالعملطبيعةومن

كالتفاذا)2(("اكاريخمنالبشريةللطبيعةاتصويراصدقوالشعرالنسببجذلكهووانما،اجتماعيةدلالةمتضمناالجمانيالبناءذلكهو

بهوصفبمانقتنعانبناجديردانه،ايبنالمثاالفلاسفةراء2هيهذه.ففظفنياعسسلالكونهاًلخاصةدلالتهيكتسبالمتكاملاًلفني

متكلفة،ولامقصودةلي!ست"بانهاوالحياةالفنبينالصلةريدهربرتمضمونهفيحللالاولىالعمل(اقسام)عناًلنا؟ديتحدثلنوعندئذ

فاذا،المتعددةالاجتماعياًلنشاظطاهـرمنمط!رفالقن،تلقائيةولكنهاالادبيالعملمنتحدثبالهويحلم،الجماليةصياغتهثمالاجتماعبم

ذا!-فكل،ملحةلمضرورةتبعاتبديلاوىنغييرالمظاهرتلكعلىجرىإمملايتناولانالناقدملىيفرضالفنلطبيعةالسليمالةهمان.كاملا

اس!إسعلىفائمةالمظاووركلدامتما،ايضاالقنعلىيجرياكغييريكونان-بعوره-النقديالعمل!يعةعلىو!فرضبل،ككلالمنقود

ببإهـياتالىاقربهظالتلقائبة"لفظةولعل.)3؟("واحددينامبىالجمالهقيوالقيمةالاجتماعيةللدلالةخاناتالىمقسمغبر!كاملانسيجا

واعمالفا.المادةاشكالاحدإنناواحساساافكارنابانالقاللةالملم.الخ..السياسيوالمضمون

والكونللحهاةالماديالواؤعءني!نفصللاجزء-اذن-والفنيةالفكريةة-!معلقاميتافيزيكياكائناالفنيالمملنرىانناذلكمعنىهل

،الاشياءهذهلآ3لحرانعكاساليستفهيوبالتالي،والانسانوالمجتمعح!دودفياننا؟والموضوعيةالذاتيةتفاصيلهفيذتبصرهفلا،الهواء

هـذههـنولكل.نشاطاتهامعبالضرورةفتغاعل-نشاطهيبلييبلا.الفنيالتفببرتاريخفيالاولىالعقبات.خجاوزلاالممنىهدا

معرفتنانتائجيضمنمثللأافنا":المميزةانوعيةاسماتهاالنشاطاتالاجتماعيلآوالخبراتوالافكارالعواطفمنمزيجالادبيالعملان

،صوربشكلبل،العلمفيالحالهيكمامفاهيمبث!هكللا،للواؤعدراسةفياًلناقدمهمةتحددفريدهخاصةبصورةمزيجولمكنه،والفنية

بصورةفرديا،صسهامشضصاتمثيلايركون،لل!قبقةجد.ر!تمثيلبشكلالدورالىلا،الفنيالعملالىنسبتهافيوالخبراًتالعنامرهذه

الحقيقةمنقيجزألاللحقيقةاًلبديدالتمثيلوهذا.")4((تضاهىلاللفنانالاجتماعيالموقفألىولا،به/قومانرمكنالذيالاصتماعي

.جديداشيمااليهاأضافوان،نفسهامننوعالىبئايؤدياللونفهذا،(الاشتراكيةاًإواًقعيةتناديكما)

نطلمبولاللحياةمرآةنتخيلهولاهادفبأنهماادباندعولالذلكينسبانالناقدمهمةمنليسانهكما.السياسياوالاجتماعيالنقد

الفنرينالوثيقةالصلةتلقائيةان..اًلمجتمعخدمةفييكوناناًليمهاو،مبيهةفنيةتقاليدالىالفنيللعملالمكونةوالخبراتالعئاصرنلك

التفسيملم"،الصفاتتلكتلغي-الماديواقع:ااشكالكأحد-والحياةالادبيالمملفيالجماليةواًلعلاقاتالبيانيةالصورتحليلفييئحصر

الحيىاةاشكالبينبالفعلالقلألمةالصلةبعمقنستشعرانوتعلمناالبحوثمناللونفهذالاليوت(ممسوخاانجهلارشديرثاديرددكما)

فاذا.الدوامعلىمتفاعل"حيةصلةوهي-الفنبينهاومن-المكألمفةيحطيظلاولكنه،واللغةوالبيانالبلانحةعلومفيدراساتالىبنايؤدي

تكون(وجهأيعلى)هوالسىابقةالتعبيراتمنالمرادولكن:سئلنافيمجتمعةواًلخبراتالعناصرهذهيختبرالادبيفالنقد.ادبيانقدا

بفقي(ديدورواًل!ونللادابيكونحتىوالحياةالفنبينالصلةاًستعرافااواجتماعيافكراباعتبارهالاالفنهوعتملواحدنسيج

يدخلهنا؟العفويالتلقلاليالنشاظبهذاقيامهامنبدلا،الناسحياة-سبقماالىبالاضاهة-يتحددالفنيالمملكملااًنأي.بيانيا

ه-واًلفنيوالابداعالادبيالنقدميهـانءنمختلمفنطاقفيالضسأ؟لكلوينفيوالاسهام،لالخاصةوظيفتهثأدلةعلىعناصرهمنكلبقدرة

عنصر-دلالةاوتعريفبأي-الاخلاقان!ثولا.*خلاقيالصعي!دصورةالادبيصبجلاوهكذا.ئوجمبتهاكسابهأيمحلالادبىالعمل

ا!!يةوالسبعية4هوالاتالخلقيةالآثارانالاالفني،العملعناصرمنحيدرجةالتعميممنبلغاالتعبيرينهذينلان،ومضموناش!اوومادة

لاذمونيقول.اًختصاصهمجاليضمنهاالناؤهـاًنعلىيتعذر،للفنو!ن،الصحيجوجههماعلىالنقديوالعملالفنياًلعملفهـممعهايشحيل

علىالمؤلفاتمنمجموعةلتأثيرواحدةدفعةنعرضانبعبدلوهماز"))بصورةبينهافيماالمتفاعلةالخصثصمنكبيرةمجموعةحقيقتهفيالفن

ادراكهيمكنلاالثورةفيالفرنسيالادبفتاثير،الوقائعمنمجموعةهلالفاحماسااوتقريريةصيغةلاحظئااذابحيث.اإفقيدمتئاهية

بللأحدثتالتيالعديدةالمبادلات،صبربررصدناقدنكونعندمااًلاعنايتهمناكمربالمضمونعئى*ديبباننقوللن،الادبيبالممل

سنة9لى.168سنةمنذبل1715سنةمنذوالحيلأةيلادببينانقطاع.ضنكاملايكنلمعلالفنيالعملهذاانسنؤكدبل،بالشكل

،واحدة.متلةمنهيكنومذلكفان،فيهاتاهببرللادبكانواًذا.ا978ًلميتكاملهووانما،الشكلحس!علىبمضمونهابدايعناك!فالكاتب

الفرديرلآاربفوسمنلهحمرلابعددكانوانما،الوقائعمنكتلةعلىولاللادبتصور.فيميكلأليكيايكون*هناالناقدوواجب.كفنانبعد

بأنثقةفيتقررانيستحيلذلكعلى.)ع؟("قرنمناًكثرخلال،هابطةالجماليةوالقيمةممتازةالاجتماعيةالقيمةانفيقول،والنقد

.....مضنيةشاقةرحلةويبدأ،فقطرديءفنيعملازاءبانناينبئنابل -19الصالحهعلىالتتمه-

كا؟تربما.ردشاالعملهذاكانكيفلي!درس،اًلادبيالعملداخل

حاهاأد!410074!).ح.م:ام!3س!لمأم57!ا"أحمه3آآا.مكاا(،2)

.(!13صأاهـ،بقس،ر"(3،)ا!*!!ا).!(87ةمكاسهـ33).!(:أ.؟إ

.(13ءلى)الابقكتابه-نجبثيننيدو.ج(،؟)ه!711لم!مآهأ،ءمأ!مر(مءما.!2؟3

(،2)صبقللا4بكما1،)5.-المغحةنمر-بقلسلالمصدرا(،11
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تج!ربةهضاك.فىاافنانالاديرباررىموضولمجيةواخرىذاتيةتجرقي

نعضقدحينخاطخاوضحااقضببةاذ!-عوذإك.ب.ؤ-،-الينجا-صسادؤكأ4/0االلاسثراكع!اًلوأ!ر!!
ادى،المرأةمعالتخصعةجادلهؤخاأ)حكيمتوو-بئص"إه ....فشلالان

حقائقنغةل-الاتحؤادبهـهـا-اًزنا5().ءصمااءهـا"كم!اءوقفها!اابه-5(الصمفحةعاىالممئشورتتمة-

ااشخص-"211:ءرلةءلمىنو؟ةدلااة:انا؟أ".ةاًز،هـا

ئءكثيرةموصوءية!هههههههههأ

انجنمعاوواقع،الممشمكلةالادربرورة،نزنر-اوروازه-ا،وصد!!

وراثلجإنبقعيرنرولم،بالحريةونما؟"من3:يربرإنب3تهإلمالذكياافىذوجابينالاهليةالحربفياراشعلتالىنر!ه!هبم(تومالعمكوح)روابربئ

و!كذا..الحررةبهذهنبىلا،15رجالهمنالصغيرةالاشياءملايينان.اتحدةاا!ولاإب،ت.جنوبفيوالبيض

!+*ةغا!نحوعلىبينهافيماتفاعلت-الروايةهذهبينهامن-والكببرة

؟الاببإتهدهولنقرأصورةؤى؟نانجبةالسؤاليلج!!اومعالحربتلكؤأثهرت،التعقبفي

حي-اهوءثرت،5زهـصاناتهـ-اامن4ءيشيركونانيجبلمارمزا"وم(العم)كوحتصبجالا:جديدة

الحء51.نضث-ى-كؤرتؤلمىاذاتدكفي-مثلا-ادةررءاةقصصاصدزتهالذيء!اذ.القيادي

ا)5ءياغةهذهمفهومبينواةمجافارقاان)اا"الىمالاس؟اد،قولاا"روقنعيانقيحتماررؤالهذاعلىودالاجابة.؟اا؟خرريةالحرب

ثوقيائدؤءويالجامدة،ةاوزر!ريرغةالصيمامة!وموبين،ة3ا!حرا،الحرباص!ثتالت!ماالعناصر"لأيينمنغبرهوببين،الفنبينالنوبة

القضيةانذلىكو"مضى.)51((؟فءهاوايدز"بحارئةالخإصةوصاؤظ-3تيرتحثم،جمهعهاالعناصرهذهبيناع!ؤكأاهـور2ندرلهرانيتتمكما

وث-وقيصاؤططيهكانفيم!الى-بب!يلىيستا(تةركةالعامةوصتئذاةناورينبيضهامالقاقالفاعل3ءفيةوامعاندقةفينبحتاًن

المشاعرعليهاءصبجؤ.هـاأ---با-تليانهاما3،ونقر/ررةجهودمنقصصاو(تومالعمكوح)بهاس،متالذيء!نجيبانلئايحقفقط

الصياغة"هـذهمةإوم"هواا-صببان.":-ركةحيةء-اغةمنالجد،بى.الاهليةالحربفيالبقررعاة

والظروفالفئيةالقدراتتبعالاختلافوجيلجيلبيناخنرلمفالذبمالامصرؤكماالناس)ان"ببساطنخلنااذاالحقيقةنتجلموزاذناننا

.ءجضهعلزرا)ثقإؤيا-إوىباالحاصةاةالح-لان،والشرالخيرببنالفرقفييرثككهممنالىبرجتاجون

لطيبمسةسابق19مة"وم"./ؤكدالىث*وءقلمالطذالارر-تادداًسةوفيا،ت-،!يةفالعلاقة(الشرومعنىارزيرامعنىالناسءلمتؤا!الواقعية

خلالمن/داج!اتجا!اا،ءسيأ!.إصعراخفلمقد41بقواالةضيالعملهـ--!تدع-الفنبينهاومن-اتعددةاالحي!اةاشكالبينارةعقب

واتجاها،المضمونؤ!يرداجدهاات!،الهد/بةاكفاصيةاالى*هلميكأهـذهكازتوان،الفنيةلللاوللمرةوالشراسخيرةاالاثارنببنانالمطإنجةال!سبر

تعيشالقديمةاقوالباتزاللابس-نهاع()2(ي!غةالمصفيكذلكجد/با،هااةقو،5الاحشللأقيالميزانترؤضازهامقدما.ن!لمنا!عمالهذهطبيعة

اذا-ماعيةجالاص"دلاانرنر؟فقاقوالباهذهبعض)).اليوماًلىبينئا.واانوءيةلدناؤ!م!اايهات-بلاالميزانهدالان

."الواقعيةا!عوةادواداهدافمع-الازجاه.هص!تص-راتءدءت-،*!ع

الاشكال.ظورعدمؤبزلاحطهاددإ،يةظاهـرةاًهنرماتدئذنفسرف3وعلاؤ"يىهتوركنها،والحياةالفئبينارتيتلك،تلقائيةعلاقةانها

وسوف؟.حا-مكأموازية-،وطؤينرماعيةالاجإؤئاصظورهعالادبيةرككمطددا،ضهفيربهيكاالحديثا(صريشعرنازشأ)فنقولميكانيبهية

ا-اذا:انيساروطيمابادنرور3ادأإطرحهس!ؤالمنالجوابعلىنعثرالس--ر!اص-ابتوتحركاااثجاركاصتجاجاتحينامفكا،العلماء

و!صد5.ع()3؟اب-ديرثالادبمرآةفي"يإتهـماباغاالناسيرىلاالحزنبا)غحز/بئ،العرابيةكحر؟شنا-اخبرا-ءارءاؤويا،ة...ا

يينتجهؤيما-مانحوعلى-انقسهميرونالناسدامماخاطئةمسلمة*""كافيمءدلاقةلي!ستانها0)7(((اليهاتهتالذيءيرالمهكهذا

/نجفصللاجزء،ؤلمناكمااةن،الان-اتج،ء4كانمهـما-فنمنالادرلمءفك!مامصدر)هوالعامةبالقضاياايروادشعرائناارتباطانفنقول

اثارهلمابسؤاله،مهدورالدكتولى*ن.للعالمالماديالموجودءنمطلزإء--نشعرهمفيماومهمدر،وتقريريةجمودمنأ"عبيريةاصياءتوم

وعلاقاتلاحداتةالأجإماءترالجذوروضهوحةاًهمصولبعدؤمما،إ-الةضاءنالفنان.نعبببىانذلك)48((الضإصجةللتجربةان!دام

ابرا!يمرسمفييوفقامالمازنيانؤيقول،الادبيالعملوثصخوصز"ر/رناالمجازفةقبيلمنكذلك،يرةاتقريرااًلصباغةعليه/ب؟!لاالعامة

لهاصلةلاكأناًلراخلمؤ،مهةا!ضمضهذه4بهـرالهلاكتفائهاًلكاتبهـنهقضايابلغتمهما،!إنايعئدالضص!"ه-قىالأتجربةبانعدام

اًخرموقفارةةلثم.ع()(ماعيةنرالاجا!بيئةؤيماغبةإالاجليالأحدات-،ورده.اكةر/بىمن/قيبراًلتع4صياغةبلغت،ومهماجريدا!ةاواًلضمميم

اجد.بدة"ا"القاهرةذبر"بمحكوظروارةفيالداير!ء:دمحجوبلشخصيةلمت-*نرمالصفاتهدهولكن،ير!تقريرركيه!ضعيفاالمروادشعركان

نحننعاملافأمراوقفاهذامحجوب/قفلماذااما..)ودتماءل،طالنثى-بينالنوعيةالصلةمااذ"اوطنببةاالحركةلضءفوإيجة

،قاويالشركألأدال!بماالارهـاعبعبقربربئالىماهلم،ير""فئمه()ع(شيئاعنهالمشمثلالاخرالنشا!وبينالوطنبمالىءتررة3حرفيالمتمثلالانساني

فيماصتى.."بلزاكالةرنسيارواشاءنانجلزقول4ثم!دام!الفكبماعدادبرالاسالىالصفاتب،ذهؤمودانيمكنوانما"؟الفنفي

خب2كلمناكثررلمزاراعمال"تتعلمتالا!هءإديرةبالتظءصيلت؟ص4الثقاؤ-كألانعدامنتبجةبدورهكانواًلذي،الرواداولمئكتاربطاًلها

نااجدرناوما).الوقتدلمكفيوالاقتصادبببنرؤلاينالم!ا؟رخببنا!كم.اريالمحضتخلمفناظلفيحينداكاجماابزةاوالمخبراتالفنية

التفاصيلمنكثيرايعلممناؤلنه،ااشرقاويعقهـابهاقولاتةولفي؟قربرريةوالىالجمودءلةالعامةاقضاياباالارتباطإبمونانيسشحيل

المحقبةهذهفييالمصللمر*معوالسياسيةوالةكررةالاجتماعيةخصائصمنالذاتيةسماتهاتكتسبالقضايراهذهلان،الادبيالعمل

-بلزاكعبارةمنالاولالحرفالكاتبوذ-ئيع()6"..(التاريخيةمضمونهالمزئمدونالقالبعلىالفئاقداتيةتقتهدولا.المتفردةالفنان

الصقينشةعنيعبر-لوفافر،قول-الحقفا،ديرب،خطيقالكما

137)هـ--4إص!ليأالته،ف"فى-اورلىال!ظ!3عبد)05(!ينالروعةدروةالفنانيبلغبل)9،(ذاتهءنبتعبيرهالجوهريئ

(136)صيةالمصسالتقافةفي!51()!تإكتكونلاوهـكذاً.)؟(والاقئاعالحبويةدرجإتاعلىبفرديتهبرضل

(21،)صالسابقالصدر)2ء(

36()صبقالحلالمصدر)53(،01أصالمصريةالثنافدةنن)6((

78()-!رقاسلااصدرا5()،(601)ص-يةلمصرلفهةلثقلافبى(-لعا!3لعحعمود71((

017()صاد-،رقا!درا)55(11(1)صبقالسحلالمصدد)8((

(911صى)الابقالمصدر)56(118()ءىالسهابقى،به1911
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اللمقصه?بئصهـؤيمحمد،روهولحةارر!ةمقدتهفيمثالاولناخدة2ررواعجار"انجلزيبهـبماطيثأص؟ى)قبلىماواغفلسهذهمننى

ثضللأثينفيالرراسةتقع-5691عامالصادرة-(الانفار)بىالمسماةهـصوالحدبرثمماحباًن.دجاهلذلكورغم.بلزاكاع!الفيالفن

ادباءالوطنيةالحركةانثتتكي!فتفسرالاولىالصفح،تالثماني:صفح!الضقدلان.الادبيالناؤدوليس،،اًلتابىبخوالفلممسمفةا!كلرجلىاثجلز

ال!ىتوفي.العاملةالطبقةابناءمنوفنانينالتاديخفيمعلوماتمنالفنية(لاعمالتحتويهمايعئيهلاالادبي

.الوهـث!وكفاحهالمؤلفحياةاقصةتلخيصاليةالمتصفحاتلان.اًلادبيالعملداخلعناصركونهاحيثمنالأوالمجتهعوالفلسعفة

والسلاميةالوطنبةلقيما)ءنصفحةءثرةاربعفيالناقديتحدثثمأتأبىبرغافيمعلوءاتمنالفنيةاًلاعمالنحتو؟مايعنيهلاالأدبىالنقد

عسنزحدت)ذلكبعداثتبئصفحنتينوفي.المجهوعلأفي(والكغاحيةتتازدالاربيالعملداخلعئاصركونهاحيث"نالاوالمجتمع؟الؤلساة

الفئ!ال!العملاًءصابتلانهالا.(الفنيةوالهـضاتاًلبسيطةا"خذبعض)،الفنمجالاتغيوفيمنهانفيدهانلممكنماامافني!التكوي!نهعيرهامع

الاجةه-افي"ضمونلأحيان1بعضفيتهصيبقكاد)لانهابل،بسوءالصلوم،تكونأ-*تبالخاصةر"!هافانلاجةماعية،1أهلومأفيشيئائها1كاءتو

كلهـكافيكي،ليسالتور-صيمهدااىقيلولربما."27ص))(المشرقاقصص!االحدثاوالروائيةاشحصيةؤا.ا)فئمنبالغرضوفاءاكر

.إدرلمىالذيالطبطالب3تماكلا،((التوضبح"!ووانما،نطنكماايكانيكي1اتصوراحسب41يناهـاءساوا!ة،ريخاءتمعاآثارينقللا

ال:تريا!"مابينماالخ..والررقيينالقلمبالىم-رأابىنريالجسمالادبىالعملفيتتحسر-مثلر-ارواًئبةاالفء،-قى.المفنيللعمل

!--فه.اًبىهـأبوفااخذنااومحلميةبحزو-*كأنجازفاننا.يرتجزألااًلادبياا*ملفييرتحركا)!صصيوالرهـث،ا!جدإدةالذاتيةبسمماتهـا

مطرنةتكونانينشيللنمئبيهءقارؤلآرايةنقومعندماانناهيالحقيقةشد/بةكلر؟ةتكونهانايهماوظيفةتعصبحفلا،الجديدةا!نوعيةبخصائصه

بحثا.مجالءناذوءبزبضةلمفمجالمنءثللأنأخذانيصحةلا،نوءيةالنسبيباستقلالهاالوظيفة!ذهتهموانم،،ابانئراللواقعالحس!اورمية

ؤثء-ببءيثالبشريالجسمطبيعةعني!لمفالفنيالعملفنسيجالصلةبهاتئقطح،حبئئدواثرانه4وت!نمتالادبيالعملزكولنفي

ؤ،لاستاذ.ا!"ظبيقمنذلمكتضحوسوف.4اًاتشبهويتعنرالمقارفيةعنالة!تمبز،تماولةجبيدورصؤيباهواقعاًلمبالئرةالتقريرقي

العملداص-لالاجتماسةا،كثاصر3(فةعلىيعثرانيستطيعكانالعالماًلف-بال!ملداًخل.ئبلورواًكارإغهعالمجتا-!اًتولعل.الطبيعة

بأنه:اًلنقديالعملعرفلوالادبيبدلكقتخنلف،معينةنفسيةوخلحلماتومنئماعراحاشبسضورةفي

...الئفىصةوالخلجةوالشعورالاحس!اسعليهاكانلتياالصورةعن

..العنيالمعملاًلمكودةالعناصرعلىالتعرك!عالاكألذاولسبكلوجية1الاحاسيسهذهولعل.ا؟فنالىلاًنضقالواقب

اًلصلمصر.ووهنكوين؟بزفيةعأكمقوهض،.اًلواقعفيتاريجبةواحوالااجتماعيلآاحداذاكانتالذاتية

؟ال!.لىاًلدفيايكأالوصهـة!صلاونجاحفيببالالىاواًلسببعانمنالسوفتنالئاقدقالهماثانيةوكاردد.الفنيالخلقعملية

العملؤ!موجودكبماالاجتماعالعنصرانقيينذركءر"!لو.الةةبتتضجوبذلك،جدليدةحقيهلآلخلقأنما،ا!عةا.برحاكىوهوالفئان

وال!ت---اصراًيعنمرهداادىكيفبركرس!انالناؤروواجب،الادلييانفئقول،ميكانييااكأياراايسانه..افنافيالاختيارمسيألة

غنبرءحثكانالعالمالالصتاذور*ق.الخماإةةرراعيةالابالوظيفةالباقيةويهمنع،معيئونواشخاصا،معيناوءوضوعامعينةطبقةبرتجخيرالفئان

كشيء،مستقل؟تهـمبءعنهاليتحدث،،عيةتمالاج-الصئاصرلا-اله.مكل-نكاء--لملأالفنيعمإهيرتخيرا)!،نان.ا)فنيعملهجميعاهدهمن

111"جةلاحفعند*احةى.السشباسيالمجالفيفخصبباووويصنيهةالخالةالمذاقي"سماتهبذلكفكسبه،المك؟ذاتووالعئ!اهسا،شيا،الالى

الخطارية،هذهمنشأولعل):ؤ،ئلابرده!اقي"هـصابعضفيالخطاب*ة.الخفصوجودهتحققبد،رهاوالتكما،ةالجديدللحقيقة

)هو؟اورللأبموا)57((لكاتباوجداًنلي"يرت!تراًلديا--هـ،سياالحماس

بر:--ودمناًلانجرابىصرواًنحمر.)58((؟ماعيالاجالنضجءشاءزبرتاًلتطبيقمجالوب

ءل!القصليعضبر،ت)نهاوبا!اتب"فنية"باصالمخالنقديةالدراسة

ا،نسا!-باضمسببما)برر"ءضطقدوناحداًثهاعلىاقحامااؤ!بةتالتيةا)واؤعء-با"جاه!رعولهء،استءلمهءضااند*د-بوديكان

يرةهانهافيرضوانءميموت"البقرة))قصةفمثاللا)..)95((كأالقصهذافروعاًلت!قىمجالؤيادر!!ان-،ثالح!مدنا؟عية3ااًلاشش

ورغ!.).6((؟اكهـلايرةلهـذه!ىواي.؟.لمإذا..الاكلكأرةءن.-لملأيمللدكتورامقدبركأااباتؤالهنر.الاخرىالعروببةاًليلارؤبالاتجاه

بفاً)،رلييةالقصةنمومراحلمنمرحلةءنت!ر)فالمجهوءةذلكحوريورئصفطعهلآغائبومقالاتسعدعليالدكتورومقدماتخالص

(واررلامواكقدمالانسانرسالة9حملهاوفي،ارواقعيةنحوا-نجاههالمنهـجوأ!النظريرلآالاصوللأيضاحقطبيقيةخامةوغير!كلمروةو!ين

يجاك--الىالكاتبفئيةءنال!!يثيرة-ولوهكذا..31""صويمتدورجميعاهؤلاءاءورالاناً؟ث-!توإ*:ى.النقدياخفكرافى

لكتابن!قدهيختتمالمنهجهذاوبنفس.نهاياتهاومعنى،للقصةالانسانيخس-را!لحس؟هيمثلفقطواحدنهوذبملدراًسةيدعونا،واصدفلك

الوحدةبنقطتفيلخصهانبعد)61("المصرقيالقصةمنالوان"ء.هـالعظيمالد،توداما.العالما"جمنءحمودالاس!تإذهـوتمثيل

منذكرزاهانسبقماراًجعنالوايقول،الاجتهاعيةوالدلالةالفنيةحدودى9الادرىبالنقد!سمببفإمكنماا)ءقببقةفىير،*بفلمانيس

لمغة11،"ءفيالعقةبينوثيقةءلاقة!ةانلئالانضحالفنيةا!حدةعم!لائهعلىالادبياً"سمليرضافشهـواذ،واًلفنللنقدمفهـوماًي

قىاًلقهءاقتربتفكلما.اًلقصسلهـذهالاجتماعيةالدلالةوبينالفنية.محضسياسي

تعبيراواشداًستيعابااكثركانتكلماالسليمةالفنيةالشروط،ن

."187ص"(.واتجاهاتمجا!هـاتمنالواقعفي!طرعءمااًصتلغ!توان،النقديالفكرباصاللأتتهءفىالعالمالا!خاذوكتابات

لخعى)62(مينةحناللكاتب(اًلزرقالمصابيح)روايرةعنمقالهوفيعلي،الئاؤ.رواًجبيعبى!هو.مفا!مظءن/!والفاًلادبفىمفاهيمه

لآالنقدلمللعملمةالعاؤعةالعفحةدوافي،صنمنفبىالروا!لآلضااًلحطافىارثصقعئ!يتودطثم،معاوالظئيةالاجتماءأبئر؟يتهاًساس

..ء....اً.اً........الهنحهـاعماذ،فيه.ورصقطالاالفنانرعماانهنعهانلىصمقالذي

والاحيره،جتماعيةدكللاتمنهاربع،لعاطحمسالىكسممهاحيت..

برطريرف"اًلة(رءقياصفاثهبعضل!ايعرضالمؤلفكان)هي؟كماانقلهاالىواصحبشكلتنقسمالنقدية

للاد؟-بالانسانيةالبيئةاوالاجتماعيللقطاعتاريرخىتحليلع

بالقاهرةللطباعةمصر2صعددار-الانفهار06(،!ء،80،)57واد!4

(!2حم!).الادبيةللاعمالالاجماعيةالدلالاتايضاحع

56!السنةينايرزفيبالقاهرةالنديمر1دعنصدر611(وفيعامةبصورةالادبيللعملالفخيةالقيمةعنالتحدثع

58!ا!نةابريلعدر--الجهديدةالرسالةمجلة631(،أحكامص!غة
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الاشتراممية"الواقعية"نعبير!!بعدفىيمازيلورتانتيهيألكلماتهذهبر،لاححداتمنيأافزاجاالاحداثهذهامتزاجلعدموذلكاخيادية

لنقاد،1ولادباء1ءلى،مقه.ودغير؟،شعورلاارهابا.نسمبخهافرضتالتيؤ"-ذاافنديالمقصودلعبدحدثمااما"مثلاإقولقلأ،ن،المرئ!يسة

الفدم!ه!منهجه؟هـغومندورمحمدالدكتورفراح،والصغارارالمكب."145)ء!(بعضصهاهاككتيرةتجأربؤ،رسمحرفاو:"لانفصيله

احسانالأسصإذوحاول661("ألايد/ولوجيالنقد"هوجد،بباسمحديرتفانها)63(الغدا،الى)،رحلةالعكيم.نوقيقلمسرحصقىدراشنهاما

الش!وفيوالأربر)ءبالانتالادببينالفو)رفى/*شمفانوسالقدعبداظليينواالمادرجمتاراءبينالصراعحولونصفاصفحاتسبعبلغطويل

.)67(الاولللئوعنموذجا((اناملا)ا4قصنةمنوجعلاًلاحيرالنصفوفي.سالبنتمستقبلفيوخطودتهالعلمماهميةبصدد

.-....اخيرةكلمةنقولاناجدرناوما)المتاؤ،ريقولا)ضاهـةالصفتىمن

تسيق!د!تالأددهخهطدجددسرمأمىينقاربداعنحالفنبمالهل!تلمعملامثلهلمحيلق!هآالأخيرةالكدمةمنإت"!طو.(حيةالمسر!هذهالفنيالبناءعنيعة

.نحقيقاتالا.نكئفلم،الازمةءنصادقإتعبرالع!لهذادصمياغلباكنميحاتاو،اكجردةالدعوةضابعكلهاالمسرحجةيسود)بانهالهـمريعة

..!ثصدو!ذه،الريةالانسانيةالنماذجمنوتخلو،البريعةلرمز)بئ1
لان..؟لماذا.الفنسمه1ثضهضاتعرفولم،منبريةوعظاتص!فية..ء.......

الاتجاهالي(-السياسةمجالؤكب-تمونممنا!ابالادداءتوهـ!مسرص-اتكلتن"صس-!ان1،.العامةلدلس!هاطبيصكه

الأتجاهنفسالىيتنمونألذلنألادتنقدانروعهمفيدخل،اـرزق!ميقيؤ"قبرإا.تصخاكءالمفائقةلغنة1؟اقدرةءنتكضفجميعهااًلحكيم

........وت!د)د!،لاؤكار1بلورةوفي،المركزالىسحيالحوارصيانمةفياًلحببم

النىعكمالهمسغهصس!ىشولالهالىللنمالعئقي.اثحاشهت،،دبمنقلمدهمؤلأقادن!د"الحميقيون!الانجبسرةا!مةوبهده."111ص"(مخلةتفاصءلاود،رولدون

....".(زرس.إعافتضإؤف!فيوضر،مطلقةسرلى!ةالئاةهـاحكاما)ء-اهـرالسربرمة

السياسي.الاتراهلذاكاصحابهااتباعمنوبينقىالح!الأنسانيةذجالنطالىتفتقداسرحيةاانقولهبينالمطلق

الدعوةهذهو)كب!قدوالمدارسينالتقادمنالجديدالجيلاكلا.الحكيمتوقيقلدىالغائقةالق:جمةبالقدرةرافهاءة

اصحولاخداءعلىيرقؤكواظب.متباينةباستجابت،،بدايهمنءح!رللنتى،عر"اقر.!قبااءاني"لديوانالمطولةاينقديةمقدمتهوفي

القصة)تطورعنالىطويرلهالمق!هكأوينرىكم،،.نذ.نهااًلطيديعلىدلمحوةا)1الاجههايمة4علاقاتاًلىالفرديةذاتيتهمنيتطورالشماعررأى،الفبض!ري

عننت-ماالأ!لاتفد)ك!لإكيوالى،ارحسينيمازنلملثاتب(الامرإكهفىفىرت--"مأ!،ةالى4ا)قومبهوؤضا؟و!4مننمكلاتالىا،!رودة

نااخرؤريقوقال)68(الاءر؟يا(!معفيالزنوجقضي!ةتطوريواكباكطورهذاولاح!.احهعإوأ!مؤضهاير!الىثم(أررموراء

ا!صكامااوجا"-هـااتجاهااـدغنانعلىلمبمرضمذ!:اليستالواقعية"النتعاعراص!ار")ذدادتوقد.ال!كيابداًعهمجالفيللشاءرأ-ر1ننطور

منوؤريب،(آ)9اًنغنبملللانضاجدليلهيبل،قبلمنمقورةوقواروالدائرةمنخروجهمع-الناؤد.برقول-وب،اءرونقااحةالجماوقيى"

فبمالواقعيونبهيناديءماااضجمكهماكمالالاستادبهعلقماالشببرهذااح-دىفياذهساونحن.ال!،رجيالعالمرحابةالىالضصيقةالمذ(تية

وادثللحىالمنلنتراررصتوىوالودوؤ?ونعلىالالجلبقد1من"مصتبىلمورتسواالةضانذاتمنقطعةالفتيلىالعمانالىالبحثنقاط

عنربحثلكبمالجيطوجهؤ!سر،رنجيبوصرغ".).7(وا،شبباء؟.!-نذإزووءع.المعامةفضاياهاًواًلخاصةمننعهلاتهلىالعمهذافي

واقعيدب1الىبهـرطهاًلمحسنعبدالاورت،ذودثإ.7(الجديردةقيادةتالورهاناي،للعيتوريباتس:كأ،صحبحاالظاهرة،1رصد"يركونان

)سصجلانالمفبومن.)72("زائفهبطولاتعليئايفرضلا"مخلصمحمودالاشناذنوافقلاولكنا،ةماء.ةالاج4لويشظورصاحبالفني

اعإنيزاتوما.8الأتجاهذابمقاببيهستأثرقداًنهالسطورهذهكاتبادىالذيهوالشاءرعضدالاج!ماعيةا)ر؟يةاتساعانعلى،اًلعا!+

والفن.النقدلطبيعةالص!!بحالفهماءتذاءفيكب!يرةفىقةالامكافيات.نقدمنرججلاننا.وبهاءرونقاطةالمإ4لتاءطازدياداًاـى

واكوقر.،الفنيالتعيبرعلىالمس!تمرأدائبابارنمرسالفنانلدىال!ية

ضنباينة.-ن!يبر)تعنهاعبروان،بعموالازمةجبلنااح!سىففد،واذنولعل.الجماليةلانطباعاتهااًلواعىوالتمئل،الغئيةالثقافةعلى

من!ص!ةادكذل!كانمامنثأرتائحهالجدلالمرحلةالأجان!سالشمابةحهو-جمبلب!نناغير(دانى--*راء"بالسابقراير4ب!اكخاقضءلىبنعبهلمدالنا"ادالاص

دائمامثملاتهاالىحاحتنااشدما،خصممةلحصقةفكرا"حركةاشتعالمنشعرهمفبم14مممدراالعامةبالقضا/؟ارتإطهمجاءركيفاًارواد

.......ثدبيئهاالقضاياهذهبانالقائلالجدإدرأيهوبين،ر"وتقريرجمود

للانطلاقجد!!دةنقطةالمعركةلناهيأتاراءضاالنتائجهدهمنوكا!.الفنيالابداعفيوتقدمدة1ص1منشعرهفيمامصدرهبملفيتوري1

كلهحاطةقهـلحدشالخا،اجبا)ثمقدسالمبى؟روثناررلعديماثالنم!،مهئقستممةأدالاستاعهص!لجاءت،ياثقداالتفيزؤكطلمئهج1!الداحضلمميةوذءيجة

ي!قدماافولاننفسيعلىعزيرذفاف"،وبعدالنقديالدملميالدتاميةالموحدةبافشقاد"خسمةالعالماميرمحمود

الوحصدوعزافط.المحت!ىذكرهمصاءعنلعضالراًهنةالظروفكلخلأا"ي!غهررلأالفيا،ةكاملىبالنشبجالنقديةاساتهردينحسفلا

........الخ.مالمجمايةوالقيمةالاج!اعيةللدلالةاًقسامالى!الادبالعمل

الحقيقة.طلاباحد-مثلهـلم-اديالعملءظمفهومهلهحددالفنيالعمللطيبصةاببثانجبكيتصصورهانرلك

..عامةلملاحكاممتضمئاتقريرافجاء،النقدي

ننحكريعليىالقاهرة

حلةالمرحصاد

.أ!هه!هورصخهيرت!اءهـد-"لشح!وا"عجلةجعار66()

0691وررزيريظعدد-البيرو.يى*(،مأ!لوا"مجلةراجع)167ؤقد،اورفىيىينواكقدبالادبئادىن4اول!وليننيكنلم

ء-صفيصدر،حزببيااًاضقريكونان)ءبأ)قالحينبود)يرسبقه

ا!5!"مىررر-راكما!ب1!يمداراس-ودا"ظب)افاجع)68(اللونوووذا)،6("الاؤاقاولسعءنؤكمثفولكنها،حاسةنظر،جعهة

ا55!سهبررأ؟-وعدد-يه،!رالكلل!-ليكا؟3ااحالم)("جلة)نظرأأ)9اكثهاطر:جمعي):بقوولبب!نينايىقمهدءم"تماءايرخةلمةطا)حزبةمن

91آهسخةينايرعدد-"العربيالعالبم"إ.7(..001اً....

6،7،8ال!هـد-ا،داببمجلة"تال!صفنرو"مقالةرابرح)71(ولور،ء6()ع(!محامةلبروفي،ديةالمضيهمنجزءاًي!صبحاً!الأدجمما

58!اعلم

.)!95لسخة-ير)يخادءرر-"ل!س1"لمةمب(136

7عدر،رالىص!-6ب!ثجلة(1-لحص!ي*يواادلأجمانحو"مقالةرأجع172)6أكاا!لىها!م!،3لمهما!اكا!2(.لم43)-لم641(

ا!58عام0-ا7أ3"3ح11!!أح!ك!5مك!71.10715(لم.725)6(0)
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ة--7.-!فى!ا-لأإ":ب!اأد+-.!+،،!+ت07---.------ح!

7،ء-دا-آ،33ئ+!-،سلاا.!،-.بزي-ل-ت.كا-13لرلم!بصاصر!صصلمدا!مرواحضاكصاخاا

+!حبن+،لااب-لا!!-+ط

"7%.؟!+إ؟يه!بهه!يخح!أربز+*ا---.-.

!!و،ر!،ا...0م-و!!/-!.سس-ص-حصحصحنسرفمءترزرىمحمو%كل

لىأ-7.أم+ش!!ى-

!!؟بر-

فيكماكلأريكاو.فأسكتباعتباريحقكني.بءاناء!":لهااز*-يوهي،الدراسةهذهبدايةفياقوا(!اانبدلاكلمةثمة

حساب!اايومنصفيمصراناخر!وبعبارة..ا!سكتينزيفمن4انقدإ-اللانجاهاتالسريما!"خطي!طهذااقصرانجهـ!يحاولت

."ماضيهامع،يضى-االاشارةمنبدلاولكن.القصصبالفننقادعلىالحديثة

التطورفسنة،فسكتانلهاليدلأكانلانه،الاولىمصر،مصروسكنتاجولات!-ملهـ!كانتالدراسةهذهتناوك!مالذيناًلنقادمعظمانالى

ل!تا0مردلاالأج!ماع!-!"ة،-كثراثكلرزقادمنهمكثيرينانبل،ايضاالشعرعالمفي

هـوعنالرومافسيهالمدرسةودا!،اكلاسي!ببةاا،در!ء"رتانهاو!ءفا.قصةنقاد

انتهـتماببهدمركادهمنالنقدبعتالدبر،لكتيكيةالعمايةهذه؟و)!

الجدريى.الاجت!ماء!اكطوراليهيدعوماوليبنبم،4وظيفتال!يهوا!تكط،ازوودبرت"الننرالافجاهاتءنللحدبرتمحاو)ةاًيةان

ايةف!هـىاقرا!افثباًناًلرومانسيةالمدرلىقىوأ!.ظاعتاروصببر"!الوا!رو"ا!"رةفي.نمزالولاوجدتاًك!الاتجاهاتبها

المهـوسة4ايىماتعرضتالىبدورهات!رضتحيث،الثاذي!ةال!لماايةاء!دربزرهإ،-اهـ،برورقىالفءرةءنءديرتبرصبفيهاانبردلا،النانيةادالمبكأ

عاما.نملاثينقبلاز*لأسصكية.ا-!نإ&االصربينبهناواقعةاالفترةبهاواعني،الفترة

!ضا!لسيرابصحرالنقدعادالمكلاسيكيةا(د!سة.نصفبةاثروءاىفية!-"لى4،اناي.ديا*ةيكيالاساسعية4كليحونفياًلنقدان

الثاني،الكبيرالىدلمال!ج!بلمنعطفاكانانالىالحال!تهءلىوظل.2زز"كإل3فيلاجتماعبةوظبولكأ!والابداء!الادبانكما،اجتماعية

بصالح!نهايةعندالعريبةالبلادقلاليةالاتالحركةاجت!احتتررماع1اءساإغ4يبدن-دء،تبرزماكأفضلتيرزالديالكتيكيةالنقدوطبيعة

ادرسةاءحلتحلىجد،بةادبيةقيمالىالا!ماعيالتطورودول،نجةإتااذتأخلحندمااي،اوج!ه،الادبمنهنايث!والح،الديالكت!بر

حزلفقىبر،ئسةنف!سهاعاىوانكظتتفاؤلهاكلا!"كفقدتالىرومانسببة"هـررر-فىءلىكرد،المجمعءلىنفسهافرضفيجبىبدةادبيةمدرسة

وفي.الولم!طىالطثقن!قادز،،اقياكحرريةالثورات!رواثرلحاى،ه!ا(!كلجد.إدةمرحلةمنضعبير3و،وظةبئبر،1نفدتاسةسابقةاًدبية

جهةمنارو،،ف-بئاليصفين!اطهالنقداتماد؟لذاتالؤترةتلكا*قي-دا!"حةفان،،سالا!هذاوءلى.ماعيالاصالىتطوراليهادعا

الاخه!وعإى،ةالجديدالادبيةاًلاتجا!،تامامالطربرق،دهولي،اولى،الاو&ىناص!ت"منتو!يرمياسلبياالنقدإبمونانتفرضل!يكيةالديا

ثانية.جهةمن،الواقعيةالمدرسة.الثانيةناحيهتمنبئاءوايجابيا

*خيكيةاديااالنظرة5هذانوهيتقالانلابدايضاهنالممة3وئمةانب-س!يرلمح!انيستطص-عالحربينببنمالفرةوالدارس

ساذجة!اروؤد،الادبيتيناًلحربينمابينفترةتفيرم!اولةديقوبرب-،اًزد!،رانتهدتؤدالاولىجةالعالمالحربتلتاقيالسنين

النطرة!ذهصلاناءتقدولكنني.ماحدالىصح!يجوهذا،وتصمفية11-صانالدلم"ونعيمةلميخائيل"لغربالا"وكل"،العربيالنقدفي

الىراوذ:4،زمنباال!رةتلكلطولنطرابهنتمسكمنهجخيرهياننستدعولعالنا.ذلكعاىكلاسيكي4نتبدليلالاوالمازنيللعقاد

انما.الفترةتلكءنمسضفيضةدراًسةاقدمانهنااحاوللاانني،اكتابب-قا!ذينظ!ورقبلمريع"ا!الىمتخلغاكانالنقداننجزم

الفترةالىننفذانخلالهامنفطيمعاجلةخلاصةاقدآانغايتيكل"ر،ت4يرلصةبانالاومدرلى؟ةشوقيعنبهيئحدتمالديهليس

الثانية.العالميةللحربالتالية!القتالثرالمومنينوكفى"الشعراءاببر"

،المقلدةالحديرتةاللألملاسيبيةالمدرسة،شوفيمدرسةكالتلقد
المعاصرةالنقداًتحاهات........

إطورات9واءنا.الاولىالعالميهالحربهبلمهـا!تر.!يسادتلمتيهي

رةجد!وورةش،دتقدالثانيةارمالميةاحربامابعد!وةاندلناوانههبار91!اوثورةالموسطىالطمةصصعودالاحصىوعلىالاجتماعية

معظمهافيانمبتالفورةهدهانفأقولهنالاحددولكن.النقدفيدهـككل،الغربكلعالمتعاظمةالثقافيةلملأتوالص،نيةالعثمالشللأف!ة

متخلفالايرزالتدناالنقداناقولدلكالىوبالاضاقة،الشعرعلىارص-تلةاءعانسجامااكئرتكونجدبربةادبيةقيموجوداستدس

كثيرةاصبحتؤداللامعةالادبيةالاسماءان.الادبعنبعدةبرمسا!ة.البمدإلىالاجتماعيالتطورعنتعبيراواكثر،الجديدةالاجتماعية

منعندنااذ.اليداصابعلايتجاوزبينهاالنقادعددولكن،بيننا،2391عامظ،رالذي((الغربرال"فينعيمةائيلميونعبرولقد

المعداويوانودمندورومحمدعوض!ويساكحديدوجهعاىالنقادحدإضت-4عندوذلن،الثظفةالحياةءلىطرأالذيالانقلابذلكءن

اًلذين،بالننسالادلياءمنوعدد،العالمامينومحمودالقطالقادروعبدمصرأنتء!انءصرفت)):قالاد،والمازنيالعقاد"ديروان"عن

مننستطببعولهلمنا.القصيرةوالمقالاتالمجلاتمرحالآبعلىي!تجاوزوالمو?س،واصدبطرؤطوم!،سواحدةليكفةميزانلهامصر.واحدةلا

لغيرياؤركاننيالا،ازمةفيعندنااًلنقراننتبينانالجروهذا-ا)ءإز*فيروء!-هذفىمصران..بطرفينومقياسبكفنينفيانلها

الارمة.هذهاسبابفيإبحتانمءكم"اكلاماه،وا!فانتصبت،الحسابالاولىتئاؤشاليومفامتقد

هـإننقدياكتابا3راًذاناودالدراسةهذهفياًنطلقانقبلولكن.فدت-ولكأنها،الحقومحكمظ،اًلحيالوجدانوسلاصها،الحياة
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وهـ-ولبىالعوضىهواًلنظامعلىالحروجؤلكن.نظامكلعفى--،بكتوهو،اتثانيةالعالميةالحرباوا-رديطهـر،صفا((ؤلتة"

ليةاًلسرياالمدرسصةرير!فالمعداويؤانالاساسهذاوعاى."؟لحريةوو-كبما.اامالحلأ.ؤوديق)ءءنناجيابراًهيمثاد!ماسماءيلالدكأوريئ

)ءنربد:و،!المعداويبهإطالبالذكطالنقماما."فريةفوض!)ءلانهاظ!رلأنقبقي3"بص!ةأواربعهاهممن)واحداًلكتاب!ذاانالحقيقة

اصوتت-4يرسعموؤصميمهدىعلىالفنينمودجهيخلقانالفنانمنقبلهظهـروقد.بدانهاقائهقىدراسةحقءنبءحقوهولأليومصتى

التصمبمهذاإديهبينيكوناًننرليد.عملهيبد(انقبلوقواعدهكتابهو،ا)قرةلىتلكبالنسبةالاخصوءلى،ءامبشكلصيدتاب3

هـنالهءورةوبالفاط،المشهدهـذاعندبالوقوفيامرهالذيالفني!كتونالاحقماله.لموس.فمماو،*ن.((نبهيمورمحمود))عنالحكيمنزيه

عندئذ،الاتارةمواطنمنالموطنهذاديالانفعالوبتركيز،الزاويةهدهادوو:الاسماءادلمتوراالاخصوءلى،اًلانتاجاًقهـتابعوالكت،بهولاء

ماخلمقتاوأذا،الجمالخلقنافقدالنظاماوجدناماواذا،نظامانوجد.الثانيةالعالميةالحربمطلمعؤياذتحرالذي

برنجظ--!مالبهندعوالذيا)رزء.ميمهذاً..الفقبناءاقمناققدالجمال"-صى:تا!لرانلار!الموضوعهذا"ثلىمعا)ءةالىلمبعىمنوان

."ا!سيالاداءاصولا!ام!لهء-نئروتناوكل،المعام!رالعربيالنقدانجا!،تءنا!ةحدتيجوزهل

ر،دذات!اعالاليعملميةلنقدمحاولةاذن"النف!صيالاداء))ممذهب.؟"لمكاًوالمء)قىهـذه!يورضا"رةهقالاتودضعثرةالنقديةالكتب

واضح.و!ذاالاترايالابداعف!هجةرر!رمحاوولمنهااصونورير!ا؟ا!ضمعرنقدعنلا،يالطبعالقصمةنهدءن!:اوالصر/مت

هـنالمدرسةهذهعلىلايحكمقهو،اهـرياليةمنالمعداوي"وقفدبمممءنافي،!،ولء!اكدبرتانالا،و!ةخفف!)-لىاًإئةدالى!ئيغ

،فبلان!ء:قا/بىدضاي،"قبليا))رؤضاقضهاير!ل،اذار!اصللأل.حالكلء)ىتهانجاهل،4قاتعاى،دا!نقلهـذالان

حسبالمعداويدهايناديالقي"التنظيمية"يقالطرلان.تتجهاثربأيزقي--اداإتتاليه-و1(5،ءسةا)ةق-دلاتجاهاتمهورولتقسيمواول

هواررنررةاوراهبمنالنوعوهذا".النتف.ك!))الاداءمذهبهـ-نالكشؤط،/ء،واونبعمقويت!سوز"،ا)را!ضةالؤترةيعيشون

ومخط،ط-اموجهـصافب"نقسه!!رضاننامدلان،اطلاقاالانواعاخطرؤة،-بأص-.ا"،حا!ةيررةووف/عب!نونقماد،!بهاالعوبيمانسازشاوضع

انيليكونالواجبمنانحينفي،الفنانلحربربئمقيداوباتاني،ومه.مماولابدأ.اورادقيةلىاهر!اقىاستمراراالاررت؟تهـك!3.نجانحينفي

الاثرهذاصلالمننقدهيبنيانيحاولالادبيللاثرتابعاالناقد،اراهـ:ةاإ"ةرةاءنبعيديني!بدوناذ!ناالنقاد،الثانيالهسمبنقاد

با!زاتكأا؟تفيظهـرتالتياءديدةااًلقميرءه"اواًانبر-تصوالمموالذيرن

.الشبابالادباء

!وا)-"-!قىاررر&.ةاواءت!تي!ضوكبا*!اًوىمذ!بانقلنالقد:بأربعةحصره،يم*نالنقاد"نالفث"وهذه

دكمااكفهىا،دعاءان":،قيول!د"االمعداوى؟3وضحهماوهذا،ازئقد..لم
.........م!دوروكلح!مدعبودومارو!*داوياالوروحسعببئطه

دعاء4:الاخىرىعنلاص!ا!مالاغنىدعامتينكللىيقومبرهـانلاالنتمعر!-ينحينمن/*نرة!،.ؤراًنهءاىير!ضىالانؤ!وحسينطهاما

ورلئ--،اذاازب!هداومعئى.الشعوريالصدقودغامةالفنيالصدقانإفيللاًن!ه*نكبماالأاإضح!مبةالمقالاتمنعددايرفممبءتاباصداد

اخرجناهبعضؤقد،الفنيالصدقطابعفببهيغلبنتوفيورءراًن.العابيةالكتببعضللرصا"باتلكماؤي"اادفتل

-------------صى-س-،"ض!و/،ابر،ء"هـزاءلىلا//بزالفهو،عبودمارونواما

است.أزرر،زت:،ه4ماكلهيتكو!ؤدواصهـةكلمةصولويرقعدطالدفييقيم

ولكئ4،صول!صدرهلهبسمرحءبودلمارونوالقارىء.عبيهيرعلقكتابفي

اًلاداًفيساومنتتثسادنئسزء"،بمنوء!،كأةبىاعبودمارون3"بءقدهبشيءعندهمنلايخرج

إه؟-نا!"يالحيا.زيةاقيمةاما!-يو*ن.اللادعبقلمهومسهالاصدر

لقأرئه؟يقدمهاان

ئتتسألينراًلتاتئزاًنتينعنتعليقهالمقالهذا،وليكنتعييندونمقالا.نهمنمقالايئأخذ

المقاليبدا."المختبردجمما))ت-راديااحسينألاله"التوكجنة"

مكتزبئزلكاتئتيثتاز:!ق.((.زئاؤذجثرالاهوان،شوكجنةالك"ابماهذا،حها":ءـكذا

ابر-و"حسينطهاي"لإور3وا)ت،اثوكجةؤيطريرفااًرباقراتاء

التذراً)شوك!ة2يؤ.ظربرمايكونانالكتابهدافيكادبل،الطريف

رسء-!مرعىقيهالنقد،جدؤإمالم?فىكالذهبخالمصنقيكلام

ل.نت03.نئبافي(نزارئدئت:"لستوير!ة.في!"اثوكجئة"بقراءةعبودروارونينصحثم"..في

يرمجىالذيواءاررمرارةولكنها،حادةمرارةسيجدالهالقارىءاكتم

ل.ق03.الم)01احطقالتاعمقمنءمادرةلانهابهاوبتأثرالقارىءوسيقبلهـ،.الداءمنويشفي

هـنلييئ،ر؟ما،الرجلفهدا.العظيمالاديبحسينطهنفمىاعماق

ل.ق003نهدطفولة"-زجاجمنتأ؟رااش!!-اسيتهارىبل،الحساسيةقوي،انشائه

."اًلشمسياإتصوبر

ل.ى001سامباصذه!-بينالناقدهذا"ءزةان.ا،مداويانورالىاًلانولنئتقل

نظريركأ"41انبل،لنقد1في"خه!لهانيردعبانههبمالنقادمنالفئة

ل.ق25.اترالتلىاتطجميقمجالاتجدالنطربربئ.وهذه"النفسيا!داء))نظريةهياًلضا

زفعانءامبشهلويم*ن."والنقدالادبمنفنيةنمادج"كتبفي

الىرنالتنربهو*ن.الادبفياًلنف-لمهقىالمدرسة-منالمعداويفنظرير"

الابتارئتك.المدرسةبهذهعلاقةايرةلهليستفرويداًن

ود،و!و9منلهلادلىالؤنان((فميةنمادج،)ؤىلمداوياانوربقول

اً(23.بعي-بروتهـوكمااًلنظاممدرسةالمجىلالؤت":العورلدمدرسةعلىدلمكفي

يرء--بلمنالعجبفيه!؟دوقد؟عجبدلىكفيفهل،رةالحرمدرسعة

-----ح!-ص!مى%يضوجانلهصاحجمهانبيجالحررقىان!عنتقداًو،النظامتناقضاًلحريةاًن
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وهو.شكولاانتاجانقادنااغزرهومندوروالدكتور.مندورمحمدماض!اًبيعلىالقولي!نطبقكذلك،النفسيالاداءداًئرةمنالاخراج

واالمحصثريالمنهحهوالنقدفيخاصي!نه!ذوذلكالىبرالاقادةاذ،شعر!مافيا!!عو!يالصدقلطابعبالغابةماحكمنااذاطهوءلى

المنهج،لهذاللدعايةوسعهمنهـورالدكتوربذلودد.الانطباعيلىكوينالمف،علةادفنيكأالتن،ءمرلتكلملالصدقير!نالمساوا.منلابد

البحثمنههـج)ءلكتابلزجمتههوالسبيلهذا!!قدمهمااولوكان."ميالنفسالاداءمزيجبهونعني،الاخيرالمزيج

محمدورالدكتوجمول.وما.بيهلافسونللا-تاذين((واللغةالادبلمحيو!ان(1اففس!االاداء"مذهباننتبيناننستظيعهناومن

الأخطاريدينالانسونالاستاذمنهجا)ةالكتابلهذاتقببمهفيمندورازنياوادالعطمددسة،النقدفيالرومانسيةللمدرسةاستمرارالا

المنهجاصعالةءلىدللورانهالاف!ضلمنلهيكئلمولو،جميعااحترامهوضرورةبالصدق"مندورمحمديقولكما،تنادبم!،انتا!!!

نايستطيعالذكيالضوءومدىالمناهجمنغيرهمنهوتميزالادبيالذيعصرهوءئلشاعر؟هسبيةاءنصادقاتعبيراالشعريصبجصتى

فضايامنمضيةكلتأمل.محائدةلكفاههـىالاخاًلعاوممنيسنمده."نقسهخلالمنيراه

الابحقانقلكشيرالذيالضياعمنمهـيضا.لجدالمتروقالعقلهذارايوءذا،اولالنلاحف؟ا!طبيقعندالمن!بهذاائجمانتولكن

."البشريت!يروالىالانسانجةاةالحبحفائقبلصلا!4مناكثرالشعرلنقديصلحالمذهبهذاان،ضااالمعداوي

،1(والنقدالادبمي))لمتابهؤبمنهجهمندورتور3الدويتنرحهقء،ررى"اهوأتساءلولكنتني.الادبفنونمنغيرهااوالقصةلنقد

الاساليبدلىاسةهنمعانجبهادقمي"انهالادبيفبهبعرهـالنقدؤهااًلمقبسهذاوجدنااننالنفرضثم؟فنياثمشعورياالفنانصدق

يمكنلاالرأياوجهدلبنامهماالادد!النقداساسا)و.((ودمييزها؟ستهاليهاالتيهيالس،ئج

."ياإظثر.ببدأانبدلاادبينقدوكل،الىثخصيةالتجربةالا/يمونانانعكاس!!الفنيةالحقيقةانيدعونالنفسيالمذهباصحابان

الميزانفي))كتابهفيالمت!بهذافترح!دورالدكأوروبابع4نةم!ض-لان،قنلا.شحا؟مإ"3العلاءابيؤشعر،النفسي!ةللحقيقة

نموهكاناذاالاينموانيرهكئلاءلممايان،ءفبيقول"الجد./د:دا!هـوبلمتشائماليسالعلاءابااريرىالمعداوبم!ولكن."تشائمة

علىاساسلالومان.إمكنلاالادبرم!النقدلذلك."راخلهومنذافياادقالواؤع،نلعبرواقلقانسانانهالعلاءابيعنالباحثونفاللو)ا

ذلمكلان،والاجصماعوالتاررخوالنفسىالجمالكعلومالاخرىالىملوم"الكلم-باذهشخصيخنهجوانبمنجانببكلولاحاطوا،تعنير

الىوالفرارالادبولمحهمالادبوتذوفطالادبءنالانصرافمعناه))لموالعرب.قلقةنفسيتهلانفلقةالعلاءابيففلسفةاذن."المواحدة

اسةدر!ن))هولمحالنةهـاذنء"لاحىدمنهامائدةلاعامةراتنطرالىم!ايةمعدن))لانالممرحيستهوهمولممالبونانيةباكراجيد؟يتأثروا

إلجمالىءدما-ىالادصيةالتتاكليضعوالذي.الادبه"النصوصلح--رارة./شتجيبكان-المعداوييقولكما-الحببئذلكفيالعربية

وهذاالاددك!الذوقطهـووانمما،الوجودديلحلمايولاالنفسىءلمولاوء--ن،الفنيال*فبهبرلحرارةيست!جيبكانممااكثرالعإميالتفكير

ل!سانمحلىايضايرقولوووو."ايىيررجعمرجعلهليسشحيء"م-،اكثر،وا!لملاطونلارسطوتا؟،3.لسيغانشائههذامعدنطبيعة

ويتابع.ا(ارسقوقمحلىلبإءيحلالطيمكنلاالادبفي)):،نسون.؟في*لىاودوجبالاغر/قيوايىطلى."سوفوكلاوليورإ:يرتمثيليةيسيع

اهـتكطالوصء!اإنهجثر!هـهياقدامتطا):لانسونل!،نعإتطلإ"ارف"4.لدلىكانتالتيهي(لمالنفسيةطبيعت"))لانامهويتزوجاباه

فيؤك!خدمه،وجم!حالهاالمؤل!اتبقوةالاحسال!منبمتلوة*!قجعلمااذاابداخطلا)ا:اًلمعداويرقولالاساد!!ذاوءلى

.((!راصفىذلكطجميعهلان،الكارتةالىعويدسبباالحقي!قةوراءاوديبجريمنالمحكيي

نجحتادلي!نهـبماننصهدووالد!*وواويهعويدالذي!المنهجن"--:!.!،ءوالكوالغروروالىضحدكماالمةمكطبيعة-النفسصيةاودرب

؟لنفسمحلومادخالالىالدعوهاهامدوحهاالاالعلو!منرأخذلا.اليهانتهىالذيالمحزنالمصيرهذاالىبهتدفعانشأنها

الىبنالمميننهي))دأولرالادربةالمدرأساتؤ!!ماعوالاص،ا!جهالواءت-بالضللاتالمسرجاتفيالفنيةالارتكازنقطعنبحثنالواننا

اصرهبعفالاونح!ييهونوج،4نحددهانرمكنلاوالادب،الادبول،اروكيمقزو!،مسرصعةجيداندرو"ومسرصمةسودوكلمسرحية

علمفينطنالىبعيدلو!مانه.البحتةالادبيةعناءسه،الداخليةىوو-كانتاود/بعنداضفسجيةاالطبيعةانعا!جميعاتتفقلوجدناها

."للادبدا/رةكبيرالعلوممنفيرهمااوعإمالجماللمحياوالنفسى.."الكارثةمصدر

لنفدوءصاجا(ة"جهذاانهنانقولانتطيعاخرىمرةلاننمناؤهـ-!فلانادبانونقولالمعداوين*،بعاننستطيعاذن

نا.ركفيهلالحاءلاقيتم.القصةلقدصلاحهمناكأرالتتعراإتنفسية"طبيعته"لانتفا؟نيفلانوادب،.فشاؤمية"النفسيةطبيعته))

اصبحناقدنكونص"ىالفنيةالاعمالمنلحملعنانطباعناعننتحرثوهكذا..عبثية"بهبةالنفطبيت"))لانعبثي"كامو)وادب،تفا؟لية

؟"الادبياًلذوق)ءنسميهالذيالغامضالىشيءهذاهومادم؟نعاداالماءفسر":القائلالمثلطبقناقدنكونالا،ذلكفلفعلنالو.نرى

المهم.نظر،كأمناوراتفيندخلاننر/بلانحنص،لكلءلى؟"بالماء

مندورالدكتورمنهجهوفأين.التطبيقيالنقدهوهذهدراستنافيالشعراتقد.،صاجكمذهـب"اًلنفسيالاداًء))انقلتلقر،وبعد

الدكأورمقالاتفينلاحظهمااولىان؟التطبيقينقدهفيالطثرياذجنى))نر،ب3فتحنالواًلمواًقعوفي.القصةلنقدصلاحهمناكثر

لان،العجباىا.!هـعولاوهذا،المنهجؤقدانهوالىنرطبيعيقىمندور،القصصيةالاءمالبعضعنيتحدثالذيالاخيرفمهوقرانا"فنية

عمليا.،(منهجالا)ءيصبح،ذظرياالطثريالمتهج،ذوقالىمنهـج.اخرمنيجيمذهبلايولا"النفسياًلاداء"لمذ!باثراوجدنالما

تماما.واضحةاإتط:يقيةمندورتور3الدمقالاتفيالىلامنهجيةاننعمنيران"ادريرسس"يلمجموءقىءنتب3الذيالمقالذلكمثلاولظخذ

المنشور"الملالينيالحي)ءبطلة"مونتروجانينا)ءنمقالهمثلاخذلظبمالمضهى؟الدراًولهدهفياًفبعالذيالمنهـ!هوكلاترى."وئإوج

،مندورخور3فالد.((الصرىبتادبنافيجديدةقض،،1ا)كتابديبسطرالملضصةالقصةءلىالتعليقثماًلتل!يصمنهحهوفببهااًلوحيد

نجده،غيرلالادبيوالمنهيجاالادبيبالمنه!يناديانهمنالرغمءلىسبعاس!غرق"وثإوجنصران"منالم*توبالمقال.سطريناًو

يصللنفسيةانه.المقالهذافيالفنيوالنقدالابعنيكونماابعدادضغرقهاتهاكاءلةصفحاتثلات."فنيةنماذج"كتابمنصفحات

الاجشماعيةجمورلاجات4الريكتبصحفياييقومكما11موذتروجانجن))قوا!تعله-."اصداًء"قصةوهيالمجموعةقصمىاحدىتلخيص

جانيناءعنمندورالدكورفمقال.ماانسانشخصحيهبحليل"نت!-!وه*ذا:اًلعبارةذهههواللريصبعدجاءالذياًلوصيد

ادبيامقالاليسولكنه،اخلاقيااومابااجةمقالايكونفد"مونرو(1..تنتهيأحسبهافلاوالشعوراًلمنفسفياصدا؟هـ،اما،"اصداءا)

حدايالىنرىلااننا)ء:يقولىمثلاؤهو.الاشكالمنشكلبأيمعالمجموءةمناًخريينلقصنتينتإمحيصفهوالمقالمنانبقىمااما

الشابننقذلكيتتحررانالعربيةالممتاةمنادريسسهببليرابىكان،وهناكهناالمتثاثرةاتعليقاتابعض

فيهحرمماوذلك،وطغيازهاالجنسيةغريزنهاستبدادمنالعربيالد?وروهوالفةقىهذهنقادمنالاخيرالناقداًلىالانولننتقل
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الاثقلابعهسلمحيأكلشاحالةدرسناازاالأالنخكلجبه!وجهءاىشطيهـ-ن)،روئيامرجربرتورءوىالىتنزلقانها/ريدنظنهوماغنه

."الصءناعيهعابرتانكبوالا،نفصمهاءوزتروجانينوىمىبرولأ(ألىللاتيلمحيابطلات

اـدب!بيظهىر،ء،انماالرومانسيةبذورانعوضلويسيقول."المعذبةلنسانيتهافيبلعرضهافيالمراةبنبئبالانحلال

أئلإقةصعوداثرء(ىوذلك،الاليزابصيينوالكص،بلتمكسبيرا-مههلرواًبرةمندورمحمرالدكأورلقدعيناتمنعيتةهده

الاظور3!قيةالح!فيالىرومانسيةالمدرل!4اما.الىء!ارير"اوسكاىاتدء،الحقيقيانسصانناوجهعنتكشفانتحاول،فص،،الأراءاختلفت

عنطر)قهالولى-لىاللإولةا-"طاعتالذي،الص-اء!ألانقدلأبعصرمع.أقنعةبلابعيث!انلهيتاح

ت!-صاديرصةا!اةالحبعا!والسص-هـرةالأقطاعيةاربىقةعلىازةعلمباًليوب-وازي)ءءنمندورالدكأورمقالفيتتكردالعينةونفس

السياسية.وبالىكالي."الخلبلميخان))محفوصنجيبروايرةبطلءاكفاًصمد"الصغير

ولا،لا،الروكل!فالحسكةتبب!اراتمضتلفءوضلويسويدرصقهـمعنهمتحدثتالذيناًلنقادهؤلاءانورصبق!ذيماؤلتلقد

برنصولددلمث،الصئاؤضحدباغؤدانتياراتهذهبىمةطانفيشكالتفؤبادبعنهايئثفارتيةالجديدالفيميتمثلواانيستطصجوا

ءكضأدبرة."دأمتماالرومانشبةار"يخاراتهدهانعوضلويساحدرلىةاستمراروان!م،الثانيةالط،يهةللحربببةا!تاالهزررةفي

هـا.الرومانسببةئلمحركةمختلفةهمظاهرمنأكأرتكوناناشن!حالأقص-عتعدلممبهايرتصصبثونالتبمالادببةاقصماوان،الحربببنيبقما

ئتيارا!ومنهاكليكونانا!تحالمضادبةائتياراتهذهدامتملائمةنجبرنفسهالوفتفيوهي،ادإالجبالطببعيالجبلمناًحداً

روحر؟-وانوومانسه"،الحركةفيليالاصالأننير))وهذا.((الاءملي.اًلجبلهزاطيبعةعنللكشف

مجيرالىنر!،بءلرومانسيةالحركة"لاى.ا(اقلولااكثرلاديرقىاًلؤ

نتهـ-البورجواز.،،الحركة"البورجوازيرةالحركةءنالادرجماوالروماف-.:فىالكللالى.*بزقيإرأتعاىالررببنببقمااءادعاشلقد

ثوبىبئ.كافتعندماايصمور!،صن!ا!ةردرورسابىا*ة--إالىانج!.وافقدالثانيةبر"هـا!ءربما؟تاباما،العا!بما

عى-!و.لشلمترحععةفوةاصعحستماعانالمورحوازلة.لك!*بطودلىصصو،فوماىوجيدومالرووكامو؟-،رززيرقس،2المهالغوبيين

........ىكتاباتجهلقد:اخروبمعنى.وغبرهموييراونيرئوولراءونواببوت

قخلتقافبملةاوباوف--قيالروماذسي!ةمافاصمبح!ةحلتتهامحللذلؤدفهيوههالىرالعنةالة"رةء"أنيتجهج!نفي"الانا))ء"،دةالىالحربينيبنما

.أ!خئنصهاا!؟!الااةئلوؤ-ءانجدلىدةظروفتصقيقالاولىخايرفن!ملان،((العهل))عيادةاًلى

لاةانشا،!بنالموجالمفكر.برنءنالأحدبث!-يلفيدمئاوط.ومس؟وليفئب*ه!ارتيىةبر**شأن!"ز"-حظروف،العرصي

....+العحاذيةالحربير4زهاممذالادبيةالىحسص(سي!ةانفيشكلا

ا!اعينااواذلمناءضاكانالذيموررءىلهلامةونكرانالاررءظيع

ارذ!.ابر(لاد!الاد!هذاوسمى،إبمبةتمالاجد(!حوأةلادب1ربروولى1هؤهقبلءليهكانتءه،ديابر-"عيراتتعهقد!ذايرومنااًلى

....03ى.-..فىور!تفىا!هـقيءلىالاقبالفيفت!ه!ءكلقبلاىبرنجيا!ةنجروه!ا.الحرب

ع!ام6تاملصسارر1"لاتهبالادلط))؟،،ب"ممد"،!كط.وورولوهوبب-نماجيلعلب!اأقبلالىبائمةالقىغبرهياًلضربكأابمن

روالم!ر"نحارىكفاحااًلاد!.إكو!اًنبعصاًلحاضر،ةءثاة"
....م*يالىالغربمعالثقا!-قىللأتالصهذه.نطوران!يشكولا.الحربرن

ئىئصىيبخىىصىلا؟-هـ---زرءلماىكاشفقىاة"واء/لمقيالداخليا،ج"مامحبىائتظورجانب

لاتالصهذهنحصرانيمكنناوئعا".الرهـيردةا،دبيةالحصءاسبكأ

دصدر،اوبر-صودياوالة+ار،الماركسيار"ء،ر:.نب،راتذلآئة!كبمااـبرقافصةا

.يديالفرووار"يار

الادابداروو-وراتمن،التياراته!فىهعنالحديثمجال!ء،المجاللب!وبالطبع

ولعل.المعاصرةالادبيةاًلصركةعلىؤويابربزالولاكانتأئيرهاولكن

..ءس.......بارحرهـ-اتارتباطهـاهيالراه!ةالاربهبئللحركةالاولىيزة1

الملارلمهلازكالموجه!راره.الايد"ةولموجية

..،.الشفودفيالمثلائةالبباداتهذهاسرعالماركسيئياراكانونقد

طوونمدوىوبتف،هي!مء-ابةبحرىةار.نجطعهبصئبوذلكا!دبببةالحركةالى

قانطوفدوىلامألاع،ىر!لاناولردصة،شيوعاماركسبمكلليسوبالطبع.ائثبوعيةالاحزاب

..سبباسي،.مذهبامنهااكثرمنهح،الثقافيائصعيدءلى،الحقيقةفي

!عىالحيولسةهىاد!د،لمأكعصنا)!ودةكأباتفينفسهءنبقوة!ةلاولالماركسيالتيارمحبرولمقد

.،،ترجمالىتك"شلي"لمسرحبةمقدءتهفيالاخعطوعلى.عوضلويس

ورعلوفنتهصنص!رحاز،،كء-ءكأرر"وفي،7(91عامفيظهرتاوتك"طلقاروميئوس)ءبربعنوان

يمكنالحقيقةفيعوضولويس."الحديثالانكليزىالالىبفي"

ألعحس!ساس!إحمانءر،-لآفصائدفذلك،هئاعنهنتحدتاذونحن.ناقدامهاكثرموجهايعتبران

.....الدراساتفي،صريحبص.كل،الم،ركسيالمنهجاستغلمناوللاله

العورصرصلاحر(لادىؤىا!!سالادبء)ىمقتصرةانت3عوضلويسأتدرا!انوصحيح.الادبية

......مكانصت!هانال!،خاصبشكللانكليزي1والادب،عامبكلالغرببم

ححازىالمعماكاءصداحمد!ا!للاكرهـرزرزج""هـ-طبقءرزاول،قاضاكما،لانهالمعا!رالعربيالنقدفيهاهة

."...ص.الماركسي

1،درسة((شلي"لمموحيةمقدمه"كلءوضلوبرميدرى!ولقد

ا،داررداردء-طر!ا"نحي!*الدراسةهذهميومة،جه.إلانكبىز/بزالرومافصءة

ا234ًص.ب-ببروتالفكشرفيالمختلفةالمدارصرفهـمالىسبببللأ":رقول!ندماالاول

!-ثهان!بالذيالهجنمغفياًلاؤصءصاديرةالعالةدرسنااداالاوالفن

حث!!يم!-بمح!الي،-،اً؟؟هىجمطارادومانشبةا(هـرسةؤ،"ألىسييلولا.اًلمدارلى
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انجبالذيالمرهعفيالاقتصاديبئالعالةدرسنااذاالاوالفنالفكر!س-!التامةومساوانهاالمراةحريةالىفيهوندعو،ا،ظلمةالقرون

!-افياماديهالا!لحالةدرسضا؟ونهلولكئ،((الم!ار!رهذهابممااًلعصريةارةالحفالىندعوكما.بالرجلوالواجباتالحقوق

ف-،انعثضلو!مم!اءإرف!قد؟المدارسمنمددسةلفهمرص!همنتشرقاكصمسكانتادابانهيقينعلىتناذ.اوروباحضادة

ااونر--!و.ء-،روالما*اثوليهكبمااكالىكأ!بارهـورت،ؤفةنجاراتالروماف"جمةوالصضاعةالعلمالىنمثووان.الغوبمنافيايأتيالنورفانالشرق

روحارلةردية.!وواصدتيارمنتنبع-(راتارنرهذهانايضاوصحيحالثسقبهاا!نالىتيوالخرافاتالغ!يبياتنحاربوان.اًلثراءلزيادة

اللإقةروحءنتصبيراءأنتالفرديرةالروحهذهانايضاوه-حيحلآا!ب/موقراطثر-نحو؟شجهانجبيواخثررا.لهوتكادصلإىوتعفن

ا?ركةي2ماي2الااقي،رفسرذأؤدنكونبذلكاتا.البورجواريةالروحيةبربئالحر،الحريةزطاب،الدوامعلى،ثم.الاشترابهبة

،وضهـ-دوو-!ر،لاحرىأو،ا"ر!ميالمنهجولىءن،الرومانسيةحكوماتب،يرء،دكأارريالىوالحريرة،والضراؤإتا!؟مالي!منبالانطلاق

ارو-!41داًمتؤها.أءفةءلهضض-قىاةرءبزاجاراتالىنرتور"يرعنعصز."عادلةشعبية

نفسرؤجمم،،ز-ميةالىروهـ-الحركةنتءتوعنها،وا-دمؤنر!ادر"1رإر4!اا!مرلي!للثعبراك-متص.ئمنمو!سسللأكلةكانلقد

داًهـت"،اةضا!ضاهذاجاءا،بئومن؟!مإؤضةرعيةفتياراتور

؟واحدةالأؤتءمادبةاً)-س،!ة.لانكلترابالنسبةشووبرناردلا:رو!جباشبةأبسن

...........اساسىءلىالعربر*ةالقصةلئقدمحاولةاولانديشكولا

صروريهصاد.ربئالا!)ةالطدراررءفىانلقولانست،يعهنا.ول.

.ؤهسرانن/5ء-لاالا!ءصاديةالحالةولكن،الادررةال!حطلةله،!العالمامينمحموداؤافيه"دةالمصرالثقامةوي))كتابالماركسيالمنهج

..هذهمنكاتباهقىانطلىولقد.5591عامظورالذيانيسوعبهـالعظيم

.تيءكلىولق-د."الأجغماعيالواقعملية51انعكاسالثقاؤ"))اىوهيالنقطة

تفمسمسرء!رلحاىلاتفىالمالعملماكسعة!ماىالحالنظرفيفالصهحكانمتقحمارفكفالجديدةالواقعيةالمدرسةعنكدفاع"المصريةالثقافةفي"كنابجاء

............د،ر/ب-ا!ذيالكلابمنالاولالثلمثفيهذاويرتجلى.لمهاوددوة

المفردية؟..

من!ت!-دم"الكاتارراهم"سكولافقيان&فرضوالانصءصطهجبنوج،4منمؤلفإ"بينقامتالتنالفكريةالمعركةحول

..........هذهفيالمولفينرأيخلاصةوكانتثانيةجهةمنالعقادوعباس

يئ-وحانالمم(نعلىالواسمنفهل،لالمحهمعالحارحةءلموقاتها..ء.......اً.
........"اجضاعيهوو!العموا!يعكسالادبمصموىى"هيالمعركة

اد-ا)روا/"نسننه!--لالانالضروريمن!لاصرو!عئى؟ذلكازيسما!فيعبد،برس"ا!بلمةمنربالها"عنوانتحت

تاصاني3"مىءاًقدإالمنهحسبابلماراولنعانمائجاروىننرحيعرلكضى،اًانضمافعلعلمهكانواىالىويمتهي،"الكا.نبابر(هيم"4روايئفيالمارنيابراهيم

.........-هـهيأخ!اهداوليس.سيكوباتيةشحمببةابراهيمالروايةبظل

اًلضيالفترهودينالمازرىرءنيرررط-ان،لذلكالمطالمقلىدلهـشطع...

..........000005مني!ةرء!انير-شطبحجديلعدمنما"لانا((زليعلىالكاتب

اجار-عإىقادرةالأ"رةزانكازتاذاماو!"ن،روايةفيهاإب3ير!ونانولا،اوو!!لألمنسببكوبابةدراسةءلىالمبداناحية

رأشياءإزننإانطالبانف"!طيمللااننا.صقابكوبا.نج!نت!صبت!لىا!كا*بيئخذهماافا."لهاطلملأاًورتنريالنموذجهذامثل

ولو.لهالي!ىءؤ"،،عاشلى؟فبا)ةلإرةاؤ!خياء!!الاجالوجممايركنلمهـنكالتانم،المازنيحاولهااككطارررا!ةاهده"انهوالمازلي

هـلى!ورملرلى،لؤلىنالمازفيىطال!لم،.كا-. ...لممهحهممهـالعط3اصلمهط.-..........

...،عراًعهـ-وي4اًلاسمابالنمسهـدهلعرمر4دراسالهاعيالداخل

ابرواهببما)ءنج*لمتالىونيبلبالالى.ءنماشمك!نعةم!ب!ب!هسخصممةرلكالمصةهـ!-نو!ر،!اوقاقيهاالفكريونئرودهاالنفس!بةوتقلياقهاالداًخلي

.0000003ل!--اءلةلاداخل!ةعملياتباء؟:ارهاداخلهاءلىوانطوائهااًلحياة

سإر!ء10ا(ت،لأجلمثلى،ة!لمهـ4فياًنيسىالظكأبمعبدخطرويتكلاًلنفسعهقىالحالةهذهكأن،ألاجإهاعيةالبي!ئةفيالاجنماعيةبالاحداث

يها:وربروارا1/!بما9))رهـوكصءفوظؤيجصب.محفو!نصبببء!؟ضهصإرمنور....ء.............

ؤة،،،ص"هص!ا!ا*-!ىا4اأالاورةةرا)!؟انرصلإطععلاق،و،وررن"ا!رةا..بهلره!ولاباورإ-صاررإدجهعلامالهامنمسمدهليست

001اء."..3،"مىنفالمازنيقفم9ءـوالجياةفيابراهيمموقف"انوالحقيقة
ءدود!---امثارلجبةص،لمةا!لب"تكأو))..

/خصصكاذىاالدلولو."شم،عةالاصءن-العدالةالعلإههم!"دكرمالحفورمهو؟اغة!كوا!رقةوالفردرقىاللمروبووالمأسالتئنماؤمقوامهمومفوهو

........000.3"القبرفيالدائم

،"فثيالقاههـةقصءحة))فيروايةطهعل!شحمميةهومعبدالعطيبه

وجاؤواًلمب"صبوبة4لششصمبباهـتتضطم!"بنهالناؤ!يرصفهالذيالعملباتتفسهر!طما*دالىمقبولىالماركسياًلمنهجان

الحياةءن"حفوظ-نجيبمف"ومان))هوذلكفيوالسبب."ميتةف؟خلفةالمشالمدارسدهمالىميللا"انهصحيج.الاجتماعية

ؤح!4طءل!علىؤضتالتيهيالوطنهةوالقضاياوالاششراكية

"ور-زولغءرتمإءىالاجالكفاحانمحفوظنحم!فهمولو.اًلرواول،44*..،ء*،**معيم*******؟3****،،*8***?،ء.ه

........؟ ."هـيالمصاًلمجنرهعءنالرواقيفيبطلهعزللما،الوطنيالكفاحعن

الى"ورجوازإ-قىروائي3انانمحفوظنجيبانهناولنلاحظ*..

.تقكيرهفيبورجوازباإبمونانبالضرورةيعنيلافهؤا،الصغيرة؟اًدلحهثراًساث
علىللحكمكاؤببةفئيسمرابىاهنرقىخرابهيةالاشطهعليشخصيةاما.

إالماصكمعبمجهتجرلمفيمخل!ها.لئاولؤدجمالاجرلفتلوةم!حفولمشه.لجبببموشتطاص!ريإن؟الادابدارواتعنثومى

تلكفىالىمارولةاًلط!لآلان،لاهـتانموذحالكونان.لالضرور"لدلا؟صبصالدبنلمحييوانلالا4شامرقبانىقى؟ر
كارالص*ند)الى!يألاسىراً؟باليودجار"العاوورءمي!ص"حه"

!ااد!عنسهجظ--فور.كافبشكلبع!لضجتقدتكنلمالفترة!امنمورمحمدللدكتورالحديثادشافيحد!تقضايا

بءـتةروصفوطرجببا!متراك!يةان-11-*.

الم؟عمبلمابالذاتالملاركمسيلجاضهـجكطلكءاوصابانهاحدتسخمميةمحفوفيلانعو؟الئمفاشلرجاءالمصريةالثمفشافةأزمةلى8

الطبقةؤيهتكنلمءسفيب،هتةراكيينالاشمتابطالهاحدشحصية،

؟(تانضجت!قدالاملة9*سعععم،حعمير**لا*م!*-*ممممه"****"***مع!"؟
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!صاىيةومالعوبي!القصةلحاىتطبيقمباكتا؟بعدش!هـتقدالعربيةد،لؤأل!،الأركيلمنهج1علىماخذناكانفد!،،!لكلعلى3

مةدرألص-حلىشبمءكلقبليتومنط1،"الوجودجم!النقد"اصط1!--رز!هـ3في"\،مرية(لثقادةمياءمؤلفياخطاءكانتوصما

حركةفينلعظهلمانتفاءلاننستطيع(ئئااًلا،(لكاتبموقف؟لارببم،دخنمافي"جديةمح!ا،لةاولسيظلالكتابهذاقان،اـلمئهي

ننؤكر2ذسطيع؟لعلنا.اـلنق!مناـلزعهذاعلي"فبالعقاننرجمةمنهجيواضح*ساسعلى)العربالقصاصيق)نظجلدر)سةالمعامر

،"اللامئمي"عنولسونوقابسارترعنالبيريسكتابهنازذهـرانالماركسبمالتي!ارعنالعديثننهيانقبربئاويجهر

..!3.لا00ء......ءنالمسرحالر!!ىعدد5،وكي"الاداب،)مجلةهيظهرتقيمةلراسة

ملب-باصهميجمدونمح!لللعظهي1تعأد،الشبأبل!حىلطليعبمسعتطيع؟لكطبمماالجدتخطيطحات))وعتوانها،سورنجيبالشابللطتبوهي91ع7عام

..م1لاكفى1بهبأ)وآيعرويوها؟تمسكاد1يزد(نه."المصرنرالمسرعير

001منسحابباراةاهؤاولنعدر.ألوجودياليارالىالاقولنثتقل
الألضراصي،لوبرودي)ننيإلىءئالصمسبيرديولحئ،لنابدولا

هـ--داصفحا.نهافتحمتالتبمدالذ(ت"الاداب"مجلةدورندكران--اداءه-هارنربولجانارمةكالتلقد.المار.رريال!بارانهفئقول

مف-،)!المثاللسبيلعلىاذكراناسضطيعولعلني.وتترء"ألااشزأمةطعخ:هـيا(احكماءا"روايتهاؤببوفوارديسيمونه،ضحتكما

01!0111م!..1لاؤ-فلؤا!ال!قبلقةوفي؟شيوبلمكوقانروئتوريايظلانيمكئ

..ر)ب-ردهه\."لحريمةأولل!بنروللصرنهمالروايةلار1االاصرمحمد"محببيالةالذ/---شالههـبالمثقفببنمنالكثيريرئفقويا.نرحيباسارترللسفة

.ـشبوء*ينإكلزوااندونثوريينإظإواأن-سار"نرمثل-يرإدون

ر3اننذقبل،الوجوريالتياررونالمكلامانهاءتطيعلاولعلناانو--،،الوجوررلآالفإشفةنخإبلسبيلمبمرنا&صناوبالطبع

صمايصعتوقيقمقدمةهي،الاهميةعضمة،الحجمصغيرةرواسةك--لىفيلدالماتكصية.الماركسبةمحلىسار.نر؟خذهماأدمسنذكر

الارض!ر"عنواًنهاكأنالت!"عرق"جبراابرأ"صمجبوالمجميلحة.قيةولا!وهي.الفرداهملت،الأنسانواوومل!الم!جنمعدرسفشي

ع-نيكففانيريرناقدلكليركنذىكأءوفيجتص!والشني"البو)ر،الاذسصانلمح!ممحلىنهـسامحدأن!؟الملوم)هممنمحالميئ!!تبربقلك

أعمأله.مقعمأطخللالمنألكاتبوموقفالأنسأطوضطه\،جهـنماعوعلملمنفمس1علموهما

ا؟صرهانمنالرنممفعاىالفرولديالصروهوالثمالتلنبباد5امار،هـ-،يئطل!ومو.فى4الفر،ءلفالأتالفنبءئرروولسارتر

ئبمنول!!يلةيظلىانهالاالعهـديثةالحقديةاساتالد!فبمعظيماكان!روهـل،حرانسانكل"،الاولىلمحلىمنهدمحامةمنكلتابالهفي

إفلانرر!دناؤداياقشكولأ.ا!ئافد.بصشخدمهاكلثيرةوسائل4ات.طتفىماكونانبدلاالكاتبلمحانالاساسهؤاًوءلى.توول

اننحلإصلكانو".القروبد.بةءنلهغنىلا،العصسلىروحاتصماللحلى!11ارصهتوكذ!ن،ص!اهالهاكلمةفكلتعمرهديموقففي"

إ--!خرملانإصلجلاأذنفهو،كتميرةوسائلبببنمنوسيلهألنفسبم؟!-دأتءـتهسابببنننأ!ان،،وكفايناخذانرفضنالووحتى

أهـىلندخلالنقدهنمنخرج!نأوألا،الئقديرةلا!رأسة،حيدكمنهح،مطرصقالانسانق1حاليافقكداننا11،سارتريقولط.موقفاتضتر

فروي!ينقرم8اتجاعننتحثلا!ئافنحناذق.البض!!!سمملم.ارضهكوق؟ولسطهفي،مبهالميشىالني؟للحظةديمطلقولكته

!سلبفيداخلا؟صحلانهلمفرويدي1اننيارذكرفاافماوكنئا،دحت(لذي!همث!لىو،بديللاالذيالقوارر!كهوالمامطلقهوماافى

المىصرفلاالعريب!ومكتبتئا.ال!لد،ثةالمنظديةالدراسماتمعظم((.الخماصةظرولهبمئاسحهئطلحهـظةالبميتمذء

،ا،النفسبماتطلمؤ!بالساسطىيقومتطبمقيانقدإا؟"،بااليوم..د

ة-،بى3ورنايثانيالقصممالاستثاسبيلعاىندكراننصتطيهعان!ا!أفي--"الأل!انالىخطكلىفلىتطيارلرثل!فةوللفوول

كم-،،((الحكيم.نوؤ*ق))،نناجيوابراهيماًدهماسمأعلىاًلدكتورين:ووابنلأهكاهـ-ت!ظومن.سالغمامسفةالادبك!منفيايج!لم

.....،....لا.مسرحاته،كلختلف،،لفث!يان111و"يةالحرثووب117

كرءص-"،1،1عنسورإبيبلمننبهااتيالميمةالدراسهل!كر)ن-ننعيع

ماطىتنسىفبم،(الاداب))مجالةؤا!عنفنرتوانر((اًللانييالحبم!!نرسهء"ران!الالفس!لانسمحالذكماالتقدفا!الادماسهذاوعلى

5591المححسى،الانسانالى،يتجهمااول،.بتجهانما"الوجودفيالنقد"

الصربركبللنقدصرةالعلالاتجاهاتمنالحديتمئننته!انو"يل.!رنرعنه.نجردثالديبالمعتىالمطلقالكاتبموقفغنالكتف

ارمىتوانطةبص!را!اءجمناليجمنبر3نذكرانك!بدلأ،القهصةعالمديل!،أيى!هناصحفة9لة1و.فلسفينقدهوانماالوجودفيلئؤداراي1

حاولطالذيى2الثقادرجا،"/قىسالم!الضقافةاز""ؤكما)):و!ه!أةالاصادنظ--"مءنزوعانرلأذه!ربجعدئأالؤيال!لأسميكيا!منىذدد

ؤب!ا)و،الأجتبةاعيةللحالةكانعكاسالادبيةالاوضاعيفممرانجهـههـسى؟!ط!ظ(ول-،ة.لانسان1ولمجض1والكوقننفسيرالشاهل

ب!ف!درورطالذيالقطالقادرهبدلادكتور"المعاعرالمصريالادب،وف،ـ-،قةوحقبحقيؤةلم!ماانسالىيبذلهاالتيالمحاولةللن

ؤ-ضابرزأ!-لمكمت!ة،تطبىقيةاسةدر6الادبؤ!ايعا!سةاثكلاتاحظ-"ؤكمار1المقرذلمك))يتخذان،موقفهبتخدانبالتاليول!ستطيع

ءلفالموروالىةت!برينوالادبالركهبم.نوةمقعندالذهنيوالمسرحالقعةاًلممريةانل9بثالااووبروديالقدافي."مببنةظروفخلالمنمع!نة

.فيامثلهاالىنؤنرقرلاز!الؤصمةدراسمةوا!ابا!ص.لجاءالذياًلمبضطرإفءنذلكوليس،بكشفانلل،ي!رح

،حاولاًنه.العملهدامثىتحدإدبمحاولةبل،لهننببصة01*وبي

فيراـهـقاـنو!طيى،!5نث!ير)نبدلا!يئثمة،النهـايةوفي-ارفيإرجيةالةاكلجمختلفتدعم4اًلذي-الداخلبمالتحليلطريىعن

القم!صيا)ضثئيكالىتتجهتؤاللااليومتننترا؟!االنقديةالمقالاتوات،!قولهان/هـبررروماالمرئيصبةخطوطهءنالعمل!ييكشفان

عندنا!القصةممتابمنكثيرينانالىراجعوهذا،شيءكلقبل.ا)مو-لهذاحولمهابنبورالتيالرئيشبةالقطةنحدرومحا!.بعمل

هـ-هـاكا!وان.ساذجةنكنيكيةاخطاءفيللوقوعمعرضينيرالورءنمنىمايثحرخان!مكئجديدادجمانوعالفربفيظصولقد

.اولبفناتزاللاد!ناالقصةالىعلىيررلفانما،شبمءعلى.ليدل..أ"؟؟هـ،،هوالجديدالنو3هذا.للانسانالوجوديبالموقفصهنا

وان،سووءنأرنقادبعضاهملتكتتأناثغررة"رجوفاننيرلهذأ

"-بالقصدبإنغصثةلهارغطنقدبرقيأءمألعئن!حدثتتكنتالازص،نا)و"شز.بفاًلطورة"كامو3ظبينؤكرألمثالسبيلوعلى

.لمعاعرة1العربية."اًلمتمرد

؟لمدرس"عن!لمرتاتيالمبادىءاهمهوالاقئامميدأوكان

طرايبشيجورجعتتنات!نألاصقاالمؤسفمنكانوان.الادبفيارجو!بة
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-؟--!.خ).-ا---
يرءفى.فيالإفى!صوللهسا3---.-ء-..؟!ء!!-بزك!نجنن*ش!يرء"برىش-!ؤ.-"!بز--.لأ-ى.-3!ا+؟؟لأ؟بر !-بزبزد؟!ئنبم"ني!ص!تر-.-فى-؟؟.-في!!-نه!د؟+-9.-
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اذنضصعورية،الحركةالوأنمنلونايحفقوجودهبمجردوتقدلمبىالادبيالعملتحليلفيالنقدغايةتنحصر

وحيوبة.انسانيةغايةذاتهماحدفيوهذهالموء-وء-4الاثرقيمةيى،نفوظيفته،فنيةقيمةمنلهما

بأنهللنقدتأريخبيةمحلولةأيةعندالواضحومنرر-يرخ!فيءكانهإوتعيين4والنضمعورروالتعبيرلة

يوجدفالادب،غيرهعلىمتوقفأوعيرهرونمنض-تقفنصدىوقي،سالادربالتراثالىأضافهمااوتحديدالادب

له،5وصوعايتخذهالنقدلانذلك،نقدهيوجدثمأولاص،حبس"سماتوتصويرفيهوتاثيرهبالحيطتاثره

من"يشتقأدببدونالنقديوجدانالمعقولغيرمناذالنفسيةالعواملوكشفوالتعبيريةمعوريةالنضوخصائصه

رضساهفبيهويصورمقاييسمهءليهويسلطقواعده.لقهالادبىوصالعمهلتكوينفياشتركتالتى

وسخطه.رو:-ذالاطلاحىالاصالمعضىهذانقدكلمةتاخذولم

عربيساوظلعربيمانشماالعربعندالادربوالنقد-ىبمعضتستعملفكانتذلكقبلاما،العباسيالعصر

الشخصيالذ.وقهونقدكلأساسلانوذلك،صرفاتمصب-زفييارف!ةالص!واستخدمها،والالستهجانالذم

الادبية.ألاثارممارسةبدونسضفيالنتحصململكة"تدعمورو:!م،واهـهـز،ز-رالدراهمفيالزائفءنالصحيح

لشىعرببالعربىالنقدبأنيقالانوالظلمألخطمنولعلهـ-ط-صونالضيالملكةعلىبهاليدلواالباحثوتاستعاوها

برودالبدائيةبصورتهالادبيال:قدوجدفلقد،النمث!أهالادريفالعمل.سالبصومنالرديءاوالجيدوةمعربها

هـلملأزمكاناز"أي،ألعربقالهاشعريةقص-دةاولر--*ؤ!يعررو،خيرولعل،الادبيالنقدموضوعهوادن

خصى،ئصبمصليثيرمعرالتضبان،ئعلمونحن.ل!لمفمعرقطبلىيداوردهالذيالتعري!دلكهوالادبيالعمل

ناالم-ؤكدومن.الارفعالصنخاصةانواعاصياءحهتجربةعناتعجيرااله":قهالاد"الادب!النقد"كتابه!ي

يذوال.النقدعمطيص!درواناستجاباتهض،كتكونته--ور"تعبير"فكل!ة."موحيةصورة!ىشعوريه

وفيفاترةتكنلمالعرباستجاباتانميهشكلارو،دتهلن،تبينشعوربةوتجربة،ولوعهالعملطبيعةلنا

صروبايحركص،شعرهمفيناكماالبداوةعن!أخلاقهم،"وغايصشرطهلنماتحددموحيةوصوره،وموصوعه

.بوالقبلالشخصبمبالانفعالمنلفف-ةصورةرسم!والضمعوريةالتجربةعنفالتعبير

النقدهذالسميانيمكنهل:الانولنتساءل،حرلينالان!صوس!ىالوجدانيبللانفعالمثيرةموحية

افساددلك.فييكوناندونلقداالمنفعلألذوفيوربتحقوجودهيتموبهوغابتهالادبيالعملشرطوهدا

علىوالجواب؟انبحثباصولاخلالاواضاريخالحهقلألق.صفته

نستطيعلااننافيشكمنفليس،وبسيطسهلهداحقارقيعطهيناانادنالادبيالعملغايةليست

ولا،بأنفسمنانتذوقهلمماطعاماوشرابطعمندركانكص،،القبيلهذامنشيئاولافلمسفيةقضاياولاعقلية

تحليسلايالشخصيالتذوقهذاعنيفنيناانيمكنعنخارجةاخرىاغراضالنايحققانغايتهمنليسانه

أنفنونا!ةكامىالامروكذلك،حبيرشهادةأوكيماويعلىالففجل"مباشرةيحثن!اكأن،الشعوويةالتجاربدات

عنيغنيانيمكنلاتمثالاوزيتيةللو"حةوصففأيعادةتتحققالغاياتهذهكانتوانالرذيلةعنوينهانا

الخاسفذوقنما،الادبفيالامروكذلك،المباشرةالرؤيةنفرقانعلينايجبولهذا،الادبيبالعمللانفعالنمانتيجة

بعدوهومشروعااًمرايبدوبحيثلهفهمكلاساسهووحى-دهفالانفع،لالتبعيةوالنتائجالمقصودةالاغرأضبين

المحدثين.النقادمنالعلماءعندحتىواقعةحقيقةالاجتماعيةا.والخلقيةثاره7اًما،ادبيعملكلغايةهو

عالمالنرىحتى،نقدكلأساساعلىقائمةف!التأثريةبحكمف،لهاعلاقةولا،تقعلااوتقعقدللانفعالقنتيجه

اذنالذوفيفإلنقد.بهاويعترفيقرها"لانسون"!العصلأنهذأ.عنىوليس،الادبيةالمملقيمةعلى

الحديثاننقدمنهجيقرهاواقعهوحقيقةمشروعنقد"لات،داتهفيغاايةهواًلهفالواقع،لهغليةلاالادبي
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،هـريالجواساسههوبلالإدبى)اء،ريخالورربعثدليهـصء.ش-،،الهوبء:دالنوررران،ولمن.شروهـخاص"صمن

،سلاملابنالشعراءطبقاتكتابفيواضحمايبدووهذاءأى)زوومالذيالنقدأرغير،لل-ضسعر"للأزماكانالذوقية

اتحف،ذومنللادبتبويبهصئهجفيوأضحهولاوذلكدرسبالوبتناولتطبيقيةاونظريةأسسىتدعمهمنهج

انوالم!الز+!انلمبدأوفمقاالثممعراءكتقسيمالنقدأحكامالفررفيالابواكيرهتظهرلمشعرأءاوأدبيةمدارس

كش-هـص--هـيىالىس!مابنفطنولقد.الففجمةوالمهيزأتطبقات"كتابهسلامأبنافا-يثبعدوكل،ألهجريالثالث

وصه،،وألئقدالناؤدؤهـقىقشؤانرجبالنتروهـالتبر،ارورب-ي،اال:وودحولشاكل5منيثارمااما."الشعراء

ارطواًهروت!سصبال:صوصو/ح!بخقوالممارسةالدر،"،باةطوقرو؟اسيالبنتالعقلءلىأرسطوسيطرةمسببه

.!عراءالنتبين"!فاضصلةأكمسساوضعانهكرواالادليببسةاهـىتستندالتيالشقريريةالنزعةالنفوسفيثبتمما

روفثومروقتشاإخيهرلاالقرنئفس!فنيقت!لجةابنوظهـوروهمذا،فةلل!عرأس!اساالت!قسيممنفتتخذالمئطقاصول

كشابهفير:،ولؤرو-"لان!لك،سلأمابنعنرا!داتدأءب!ونعندمااالئمدهـشحىعقللتساؤلبعضهمدعاما

،!يضءلأنحاولا3عامةمسازل"-عرأءوالنثإث-!رالأ،رأ،1؟اغرإقىأمالنزء"-!رإيأهو:المالثالقرنمن

برورضاشع،رهموزقد1ءالشعرسيربسردأكتفىو،مبادىءح--،ولالذيجعفربنقدأمةؤبب(ر:مختاغينبنتيارفيه

برالمعابرتالرو"2صعلىساعدكالذيوأضحمنهجنجبرءاى-ا-4المتالكلروقعلىإقومانللنكروعامللشعرعلموصع

النقددعائممندعامةأرسىحيثالبديعكش،بهفي،اعرفةأيادين5كلفيبمنطقهأرسطولهماصكنالتي

التيوالظاهرد،البدبعذهب5لخص-ائصبتحديده،جىالمنءنفن-وهالمذهبلذلكصمدواالذينالعربأدباءوتيار

صوركايفيتمثمبهلاالبديعمدهباصحابعندسص،دت،لدر،-!أثركبيرلهيكنلمبحيث،الادبولمدالادب

والذيءتصالثامنالقرنفيظهرالذيلفجنبجهمذ!ببأكها*وصفطقهوشعرهبخطارصهوأرسطوقدأمةأثروانما

بيتسهشينييهفقال،ال!فرنسيألشعرتجدبدالىدء،أدوأتصن!يالتيالبلاعةوبخاصةأللغةعلوملشأةفي

،"ديم"قيصي!اغةفيجدر!ةأفكاراكقل"ا!مهور.اياهلهـيستولكنهاكلهاالئقد

صياغةفيجديدةأفكارا)واييفولمالبديعمذهبصحابفافهـالنقدأنهوتاريخياأالعربعضدحدثوالذي

القديمىصةالافكاررقولواأنعلمبوجهحاولواب!ل،تدمة-ةفلسفكونتهاالتبىالجدردةبالعفل-"صئ"جهفيتأثر

يكل!دلمالذيتمامأبىتدوبخاصة،جدليدةصياغةفيأسا!!-االكلأموءإماءالمعتزلةأتحده،واقياناليونا

،فبالمعتجددتوانماالشعوضوعاتصوفيثس!ثلايجددأتوودازعب!يؤممركلا!داو،والفقهالشوحيدفيلمجادلاتهم

.العلأءوابىستهـالمتنبيسوالخاصالرابعأ!رناثيىالر"ففىوالجزئياتمحهدرقةء"ممص"بعصردوقينقدمن

و!مماا)لميونانيظانثقافةصنجع!ر،نقدأ"!ةأفادولقد،ا،ءؤالببتالضا!لماأرزمعوشاءورونتجصلخاطئةتعميمات

نقد"ؤألف،والخطابةا)لمشعرمىأرررصططاليسكتر"بالاكأز"-"اعإىاحكاص".بفصرأن.رحاولممسببدوقينقدالى

ولقاربرونيواززونالنقادوازجعث"النثرزقد"و"المض-صرألىألارر!-!!-،ءلجأتعميمالىسعىفان،فبهايذظرالت!ب

ؤلاحظواأرمسهمالمردزجنرجنبلوال!لىروإءالمحدر-نجنلابر3ح!،ليحه!و،ا!روهـيحكلئدزركطمالحوعلىالحكغديواحتماط

ت!،مأباواتحذواوور-افظيقمجددينالى!سمونازهم."ألمطائيئينبينالموارلة!ا

ب-نوأقاكلوا،للقديمرمزاوالص!تريلحجدبدرمزاال:*-هـبجنالتحصر-زالىبريةانتارالئظرةبناوتئتهي

يؤا!مديبرهازهضعةوال!قارز"5المتنا!ربرنالمنهـجينءت-لى"-،ربرسضلىإبقاننقدفان.الادجم!والتاريحالاد!

فرأوانظرواثملم(والبحتريتمامأبيبينالوازنة"4كتابإؤلوواتأكلصوالادبأن"صسحوأدأ،لهواًساس!العرب

اذمقديمعلى!قوملاجديداأسىاوبالنذمهيتحداتنجيحص--،ئصبمضللديهمنتثيرالمثقفينلكامةتكتبالتي

تمامابويتصورهكماالجديدعلىولاالبحترييتصورهكملا!-،ساتأوشحورولائفعالإتأوخياليةصوراصياغتها

دراستهالجرجالمفيالعزيزعندبنعلبيبكتبأنفكانتلكخصائصىاظهسارالنقدغايةتكونبيئما"فنية

."وخصومهالمتننيبعينالوساطة"تب!-،المؤلفكتللىح!الادبيالتاويخاء،.إؤلفلتأ

ذلكوتشموأثناءتنموني1القرالاعج!ازأبحاثوكانتهـدالأوعلى،والصهياغةالموضوعقيوشائجمنبينهالما

الجرجانيهرالقلعبدالاءإم.قحصعالبياندراساتمعهالصخواوالخنمم!،ءكليبلاحيهالمهلهلرثاءالنهقديدرس

العقايالتفكيرمنلضربوأخضع!-،الدرأساتصذةمنهمكلأالدولةسيفلأختوالمتبيلابنهالروميوابن

هدهوتقف،"ألاعجازدلائل"كتابهضمنهماألفلسفىالعربعندللمرائنمىؤرحألادبتاريحيأتيثم،ستدردأ

يبحثوننقادهناكرصدولم،!لكبعدالدافعةأرحر!ة.أدبيلفقتاربخاعملهفيكون

البلاغة،ش!ؤونفياوالادبيةالمذاهبفيدقيقابحثماا!صرصيماغزلأووكثئرحيلغزلالنقدويدرس

وابنرشيقكابنذلكبعدأتوايناللىدالنقلعملوكانللنميبفيؤرخالادبهـباقىرخويأتج!،ربيعةابىنوعمربر

تلخيصفيينحصرالقزوينيوالخطيبوالسكاكيالاثيرلتياررأرورءا!هنويك!الحسميةاللذةلنرلأوالعذري

تنسيقها.اوانقدماءالنقمادنظريات.أخلاقيفني

الماصية،عصيمارهفيالعربىالنقدصورةهىهذهلسابقالادبيفالنقد،الحقببقةنفسلؤيدوالتاويخ

73



الم:هىص-جألىز!-لفمازشا،آدابهافيأههأو--لكأىائهلىرص-ثأنىؤانوأ!ذا،س!"تطوراىطورتمساذجاينثهأ

.الخارر!بدراسسةهـ!نل"بدلابثالرفىا،دبنياتقدامفهومفي

بارزأىصيلالتفسيالعنحمر؟النفسىيالمنهج--3لا!،دكر!،على،أتينالش9بيةالنقكوألاساللجبالضظريات

حب،الادبالاثرىصميمالىنظرناوأذأ،بالادبالعملفيالفرنفيكانالذيالضترصنأء!ياىأصسلالىريثالننز!د

لان4مرا--لكلفيالنفسيالعنحسرنلمساناستطعناأ،أعرريا-،أدلي!يالنىدوما.ألهجريوالرابعالثالث

وهـو،صى،ء-ةإؤثراتهعينةاستجايةهوالادبيالعمل!لاحف"روع-"الماىصعصورهفيللنقدمتطورأمتداد

وزت-احا--ةالنفالوروىمجموعةءنصادرءسملبهذالمة"--ومخ!-عؤررالحدرخةالادللميةالكهض-ةفيالنةفىالط

صعجن،ةاستجابةلمستدءبلذلكو!ويةالصفسلاص-،ةصءخلالزرياصدرداالادب!4فروالجدردةالحجافىأظت"جدرفى

لةهـ--ألمةالصمعورف،لخى!-ائ!لى،الاخىدلينسنفوفي.لامهحاوامالها7سهمورالشهىصةهلىهصور

بحتة.زفسبةرعددكلحد!ىشاا)حىألادربالنقدأهـبفى5دتتصولق!د

امانجزرو--"إرىالنفسىبعالمون،بمبتبحالذلابد،ؤدوالنالتور---،-انالىومإرىمهـن،دالنهفمن،الأدبيه!الملهاهسط

عليها.والاجابرةدراسضالامنل"ر!لاتساؤالاتأ:زص!-ةاأصسص،به!2هو،ءموعياكلويكحونأبئيحص

رونطببعخههـبو!،،بالادبالضاقعمليةتتمضس3روة،-وم1)كماتفمودز،قمده،ولكتصمادقةززءةوهي/،الملميهة

ألادإباورولادلالةهبو"،،-عصىريةوالشالنفسبةاوص،ةا4شصوررتجولى"ءنزعببرالواقعفئيفالادب،للأشرلمخاىل!ء

بالادبب،امملون-رالاتأثروكيف،ص،حبهرمسيةعلىزحىضى--عأترءلأنلاأ)تجاربو!زره،الوجدأنأسالمهها

ثا"الالىهذهءاىرج-بانالىخطاىبان؟مطالعت"ءخدا)دأت"--قىء،ورلالثراكدونالبحخ!ةىصوعيةإثالميزان

.ا)تفبهجالميوفهقزقدهسى،ررجباص--حاا):ور!انالرقفيو.والذوقوالعاطفة

حب-ن/وتمىدتصلحالنكلرر!يعاصةبصمفةوالم:،هج،الداتيالور،رولرخكللاندونخصوء!بحةالمولمض،ووجيحصعأر

جعلىتاذاوتصرتفسدولكنها،ومعالممت،راتتتخذالنىق--،دبهف!يعتروعوركشصزقدقلىاكم،قيالذوفالنقد

الادبف!بالمدارسشمأنهدافينهاشل،واحدودأقيودأاسوو-ف-قىأنفىىى!يو!ذه،وأبركرومص،لاررونحثلل31

.للأبداىبقيدهوقالبفكلذاته.الحدليثأدبن،وي،دالنقاكثرأدركهاالتي

كثب-رذأحيانفيالحديثالعربيالضقدسلكولقد4ووظجهسالضمدالادريأنغا!ةالبحثهذابدءفيقلنا

--ةالثلاثالمناهجبينبجمعالذيالمتكاملالمضهجطريق:ديتتلحصن

الدكتوركتابىفياهذا-أ"صاةنرىأنونستطجع،المسابق".الادببىالصملإمتقو-ا

ديثوص-المتنبيعنتبه3وفيالمعريءنحىصنطه.الادبلص-ر-طويمكالا،تعبجن-؟

وءيألراابنءنالعقادكتب!بذلكأمثاةنرىكم،،الإربعاءوكلهـىلي،لمء!ط-الادبباعملازرتاكلدىردتحد-3

.بصيتةوص!يلالخزلو!-،ءلمر.ؤ-3تأثيره

لا--ثةفرازااالفهيالنتاجبعتبرلاإخكاصلا،جالمنان.أ?ال"-لال"نصماصصهسىماتلرتىصو-4

صط-،اجافيزفسى4رحصرانكذلكعلجهيشخمولااءا.كلةا3زوء،ر--األادليي!ا:ورداوخما،ئف!هبهدهكازتفادا

ؤ---هـالعىصورمنءىصفيفالاديب،،سالنورنحى-ل؟اخارإتاهذهتحصقأ:،تكفلأتباالمناهجهىفهـما

وإ--؟-لاتكا"البشريللجنسانسازجةاقانتوعنيرعبرالادلي-يالاثرواحبمور؟-انو!و:الفشيهجالمت-ا

،-،)ماجتء،عيصعبوتتوولقلاالتبالض،لدةألجنسى!داأوىص-دذزوءلمهةيفننخارذالمى،ورصالء:ىةالاىصولىربالقواعد

وصث-*ل!ز*نال!وهذامنءاهاسانبةالانورو!بموزترواقازط3ؤصؤيماؤت!رزمر-محدتأمكلور،لأمخاطرذأمرواظأمهو

.ل!اء،فلالشوا!ث!وقواء-رالفواوردروامالخ!ب2-ولالاءاكاور!-ق!،ومدىر"أتورب-راؤ!ء"وعوررةالنت

ءوا!--للابيئةولابزص،ن4تتتعالاكلهاوهـ-ذها!ء-.-لازواجا،انزءاكإ:،مجبما!زراحدردفيو،الفنية

،ىضص!عنوازء،""ذاءنيعبرم!برقولرلل!عندأبنخالملدالامحتائ:دء،ورلحتص--نت)ىقائمابر،يرتفرحككلاعلب"قشحكمالادجم!

....ص-نجعثالمتالتأثرذلك،النحسبهذاافاتنإتأثرناالاولى

المذاءجهبعدوادخاياتاينومنقبلمذهبيغايتييريني!ت!ل!،أ!وت-ةأوا!هـية4إاك-عورو!ج،ررراالخاصدو!ا

زهديسلنصاللاصهاف-،اا)ى؟،نالاصؤ-درىاكمائ!وعيةالموزظرتض،والثانية

حأ+كا!!حى،،---5005!!0500هم!+هعحصحححه!-+،05550!هه.العملاهذف!لماال!لماصلضلة-صر.بةالتعويةرالنش-!،و
مطابع:علىطبعت..

ررز،ىكىدس:درانفيغ.بنااراذامايبضلخارالمنهجا-2

فمئضدراغضلعف!صب!!إراؤجهاورغبض،فيتأثيرهدىوهس!ص،حى"بالواوالادبيالعمل

ب!د.لاطنجايه-سورياث!ارعونلاوألادبىنونورنفئبهاصرالتيالاطواردراسة

فيم-أبديتالتيراء71جموعه3فةصعردىأوالواز"من
ا)لمحئانتجمراكفبهب!رلونعلىص:هالفحتدلصاحبهلمحيأوأدب!عمل

؟1؟9!:مفرت
!ح!5!ححححح!ءحححححححيحص!عحححيمه3زر!ححح!هزلجصععأنحاولفطاأذابرو،الصمم!ورمقعصرفيالسائد
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م-س-"+/-خطث!بزته!ا+2.،+!.دأ!ا

،+-،!؟،،%!،!؟كذ!"!يبمكث!*عنجني+*!4-

..،فمط7،لاول!ئ!اذ،2أ؟ؤأ؟-إ؟.لأت!،!

74دء.-+-.ا،.--،،..ه!1و!ا،يررواصووصصفر؟
.-ايم،+،-!!!لأ!!،ط!ثثيد----خ

..ا!.-/بأ!+:ح!+؟!؟يه!فينم-+!+..،اانر،/!.!لأ!بر+.-*س--س!رسصعص!دقص!ي!يىض!

4:يئنب--!!لالىب!-إ.لاأ-+-ء---ص!---ىص" .---لا.-سام.-،،

..-غ!!لأ.ءلأ---ث!لىصمث!ثما8--كل

نأبر:-كلىلىنةابتنشروقيؤ/أرلمة،نارءابمدلير3،نؤ،دا،وبع!،حا،ك-"*أاذاا)خقدفيشاليان"

الثلاقكأ؟اولئك،رشيرركة!!ظطمناصبعاكغمسك

المسبطر،النمودجهذاميلاديرجع،الىصهـيقهبودليررسالةفياةصا؟ةطفا.وردمضزلمقطىكار.ن!اضنحلةاو

حصر.يطالهالااك!ءللاقاتهاونشابك،الكبرىالمدنمخالطةالىاختزنقلم،اد،نقداصتمالوحدهعئدي

ازاميىرإداازروعةاالطقولظارضفيالجذورآخرونويحتطبفياطنناو،/بىيفيجوفاءسحابة

.الزياصاتو".طحلبخضرة

"بر.وءاتلبضعمرمىوكان،العصرذاكانالىيذصبونواخرون.ء!هـ.

ب،-بفي،اكرجمةبحجةظهرت،الاجنبيةالشعريةالسجاتمن-أ-

قصجهـوعة.المثقفينشبقمنمراىعلىتتعرىوراحت.الئثرقصائدقراء.زك!بعدانيو!وصغير.اعةرافتديلك.اعزيزاصدليورب))

اً،،18عامالصادرة،الاخصعلى"الماليامنشعبيةوأغانقصائد))اح!34،"؟3!4،اأأد+امم.،.،زبل*تااالاؤل،عاىالمعشرإنللمرة

رئةادىحلقوعطش،نغملاظفراذنحماس،وسطههـمفيلهاكانا!5!لىأ؟لأ4+،3139!"برترانالوسيوس"ك

خابية.ملءلهأيى.ظ،اصدقائنا،عضويرعرفه،نعرفهواناانتكتاب)

4ينوشلاالذيالحكموانما.المنابعحولالافواهتراشققداكوعهذامنشيثااحاول؟نالفكرةجاءتني(؟ممتازبلقبالحق

الازطيلأقة!ثس/!الاولالواعياكهربكانبودليرانهو،جدلمرسم!اصرةإةصبزوصف،،،لاحرىاو،المعاءسةالحياةوصفاتئاولوان

ربوديى-فان،اتفاؤاذوو:4حبلقد"برتران،)يكنفان.ارويثةالمورءض-ةالقدامةال--،ةبر.نصودهاتن،ولاتىارقةاطررا،اتجريدواكثر

.ا)وراذونلغةفيوتصميمتصورسابقءنعملهعلىاقبلقد.بصرابة

المثمر؟اللقاحؤأ.بنعندناواما.ؤرنسافيهذا

-قىاًلترج!فيأحصرهانياًلا.هئاكعماكئبرا!ر!فلاار!"مو!ق،شمريتئربمع*زة،طموص4ما/1وببحلملىءضافمن"

.الاخرىالعواملوأشن!معد،شرالمطوالاطلاعا):ة-!ات3صر./واؤ،غت،العثارقليلكلعنثر.قاؤيةولاوزننجرمن

.(1؟الضميروؤفزات،الحلمموتموجات،المغئائية

راآ(-ألمجنحة*فىاتاملاتهمافبميجىئملفىنعيمهخلبللقا!رعئدناوانوجررسا)ةؤشا"هـوسيار!-ئا)لص!.برقه"بروديىراءقلهمماهذا

0001ؤ.اثصؤ!،الاءإرافذاب!-وكأنه.الضثربةأ!هقصامجموعةبهاصلر

ا)كلاسبكسبم.البيتعاكااحيرفودلاهو.عالوافيوالا!مطكأوارركأميز،اليومبعهمهم!محده،):.وذجرصداولغلىاهدابنا

"شه--ص))امة3مف!ومواتساع.مومياءقاءدةأوقيدلمكلورفىصضا7اثوص"-رةا)ـرتباًلتقليدياثعراصةفالببنجيلناعنللتعبير

!لةماقموا؟راثا.نثرؤهيوالاوالقافيةبالوزنتعرفتعرلماتي!ا

:النفاياتهذهمثلترددالتىب.ل!-

(1فرؤصببدةالاوزةوغئاء،شعرقصيدةالبلبلغناءان"،بوداير،يجهلهملاآخربناسمينببرترانر)حقونالئقادانعلى

وايرلمد(اوسكار)3؟اب))صاحب79أء،3!أ*!95-!م"دوءييه-لوفيفر":هما

اًلهي"والنظمانيانس!النثر)ءحأ!دا،ول949+أم!داح!جيرانديموريس"و.(1)"اًلمتنز.

(سودايبول)184.عامالمضشورة،النثربة(2)"القنطورس"قصيدةصاحب

اكطم"هناك،الاسلوبفيالجهدفحيث،يروجدلاالنثر"رسائلوعدة،عط7!"ءطء4؟!4+هول-*ول!5مجلةفي

مالارميه()أدؤصاكلء،1نقتطعانيمكن،دوفسانتتقدررعلىحازتاحرى

الى.رثظسدةهـوتلقد.مجدكسرةالتقليديينللنظامينيبقلم.خيالاتكلن)4(الانكليزالبحيريبنعندمابأسمىشبيهة)3(نثرية

رؤوفهم.علىالكدسظالفخاروتحطم،"المزرقةاقفيضنهـم"تحتمن-ةتس!الىاولاتميلكانتبودليرنيةبأن،ذلكعاىويدلون

منوىاؤتفلالساميةالاشعارولكن.تموتذاتهاالآلهة"لقصائدعناوبنمناستعار.مافوق"الوص.دالمتنزه"بعنوانثنابه

."جوتيهتيوفيل"يهتف،(2)"الفلز....والساعةالجسر،كالمرآة

ذاتومننطمقصيدةعلىنظعقصيدةيرجحالغيما.اذن

."الشعر"الىمهاالتيالمشعةالخفيةالرقيهتلككنلمان،الوزن.لةنثرقصائدبموعة(1)

ل!دفىوزرغتهاالا،كلمةسا!علىبأنملةمرتمااككاالرقيةتلك.ا!ص!االاسفلوالنصفانسانالاعلىنصفهخرابرحيوان(2)

هـحلنوا،عرالثامنالقرنفيئا!حه!يدةاحهدودفهملوء31)

اناعرتهو،التمهحيدهذامنالمقصداًذ،هنااطيلاًلبح!ثلن(1)اتءلمىقادر،قوىبناءذيعملكلعلىقصيدةالسمبطلقون

ك!،،ادبناءلىالجديدةالنئربقصيدةباختصارالقارىء.والموسيقىالمثسعريبجوهوالاذتالخلياليفهـتن

الرخامنشيد"عفىسأطلقطالتيالاحكامعتابعةمنيتمكنالىترددوااوعاشواالذينالانكليزالشعرأءبعضلحقتنسنة(؟)

."والئ!مصس3بوصفهوامتازواانكلتراغربي-ش!ماليفىالبحهيراتمقاطعة

والقصدير.النحالمظمنسهـبيكة(2).وسرذىكولردجوردرب،:أهمهممن.العادبةواًلحلياةللطبيعة
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-!-؟ضدهاوالىخلهلمعثانتلموداءنجمة

:وت?-ح،!لمكفينعبئ!مقصهبىةعينكفييشيلاذياوروا

اتإف،لحهءباالعطاءهذا،((والنتمسالرخامنشميد"و.نظم،نخل!هذاً:!تصيح،مضطومةفصي!دةوبرنجفض.ش،رهذا

صل.القلبا!فايلالا4!بقطعةكل.بمفداراكترقحعيدةشيئيةمن؟ا..الثملحدالىالمطربايقاعهامنبرعم

دالمساهـ،تء!فبىصءحمي?ملةمشعةولم-لة،ن!صهعلىمعلمقعالم!مى!بواممنه.إكأاث.را!ووهإكأجم،لمنيرزإهـاكطمزد،زمم

الايحائية..اهررلمموؤيلى؟،نافياولا،للعادةتبط"شعر"ل،لمةمرادفا

رء-صلم"خاص،ابرقاعيزسقرو!انزمنل!مى،ةجديرفهـني!ة.نعفيةص*ىالمعاويرفئالابرواقزحمةفياسوقها،نظريفيعدلنتيجة

،اله-هسرورةفياكصلالمجريمنؤهـانقذ،معقولمنعمزمنالى.بمغاتيح"اللعبءنلقصوره،،احراالوزنوجهفي

البدايةمصهتوىعاىليةؤالنها."تدريجيالا؟لملا"اللارمنيةفيودحرج-ا؟تا)!اءاونقخه،وليست.مدنيةخالقحاجقىالنثرقصيدةان

اثهاشنا!!وتح،دتتناظر،دائرةفي.نلفوالجمل.انقصيدةدي،داتهور،و!،وب3جاوماكس.الحاجةتلفيلافالحاجة.البعضيرطن

وأدراجه.الزمنغغلةواداًقتنايرإخ-والم،مثلامهتصووهئري،شادورإنجيه،وريفيردي،ايلوار

اكتريرجاطرافهاءلىوتضرج،الازلعحبرةديريشتكتغطفأندغجلإبشعريرقىلغةلابداعضرورةءنبل.عرؤعناللونهذاالى

ذاك،المولي!ىكم!ا!زمنيةافيمتحركةاشكالفيمخثراالمتعاقبء-طىالانسماني!ةالحريرةتسميراًلىتشوفومن.ةاًلجديدا(ارنيةفي

؟لاخص.والنثريالوزفيبفرعب!اةلاقصبالصواناكخمهـوحسبنالثصجرتيثمارمنكأونياانهـمهو،وبرهاني.المدىلوحة

يامنارب-صعبعيونابدا"واثخهر،مالرخنشيد))ويلقاك.قابكهم

رؤ،ؤ--4بعضمثلقههيهد.نهؤرباننقولاقسماقير.علب"تطلشباك((اتءه-!واالرخامزشيد"صاحبقربانونقولا،ولمأبعد

حالاتا)اوبياضي!فصا،1،متماوير"مقاطعالى،اكوعفيالغربيين.دلكءلىالاقربالمثلابرضايرعطيني

ءوزو!-،"ةهبهـة"روصءفىقاووة))وتروعنغما.نخاق"صمتهـحرقص-ط3العغاصالرو3ببرسجون-،لىإن!وذا:نيؤيلاداأءا

،ؤ،-ءويرقي.برظإولانمقطعكلفيللايعاءات-ء-فهـاث!اعرا!ذابانقأجبب.المراضاًلئتربر"

.داخا-افبىولم"ذدى-الزءهـ،وانأهقىؤجودفينف-"ايرج،قيود"!هرب

ؤ!-د،04إفاالى*وعو!الغربيينكرفاقهو!و!+.ذ-".زءت"خارجج"ك"اًغربوش!ء-ككأوهندد

؟"!ورردإبىوالىواؤ*كراراص-إناالتقفيةادخلنرنم؟نج؟.!؟خ*بم!ثخلأش(1)؟النثرقصيدةهبى5صاوالان

وااقي؟عااولقيوءهـإراتر*!.اتاو"ت"اةكأ7!ع-""6؟؟*!يز--صخ.

...ا؟!-،-لأظ.فيظ،-.-ءلاكشج"(د.برةوارةرز،ن)ذر.!!ىاكلخهى-

.،إتفارءلىأتهمربرةاافي؟رةااء،رء5،.صره؟بزكأ-

!رأدالماروريأالانة!(لبدلكمثيرة،ذاتهاعلى،."!!زر.3-خ(مورا4الم،رربر)ت!دد،اخه-،!

مكللقة:!!؟،-.--اكة-ءو!أهخءوأء،ؤكرةحول.لم-ركاًن!ي-

ورفيلو،ىبر?شءربرشى!بادوواديديوظل))لإ.--،.لإ-.بره-لماطإوأسكافي،ءقصودغقةء-طءلى،المرتلفة

وهذلى!رير-!رللأرطاوو!وور-رب،التورحريرعخ!؟-3-افيلا--.!!-ر،بثةبرظ،رارلاث!اءر.ذ-مج،ؤفراًلىمقطعه

،الدارجهيزةايااءي!فمربرللأخا-ج!هخادي!ي.-.ء3.تم:ءلأ-.--..2-1الم:اق*رةالأيروراعاتتلكهمثل،و"وجزةشاملةقطع

صركوهن،اكارصل-بموكأت،ا!زهرفارةكأت3-!.نر--!!؟-:-("إلاه*يهه).العروخرفيالمئسقةالغكر

ب-لأخلميمؤواديؤ!وظل؟ا"ىرااكاجمةبرة!3!!لأإ+خ"،ؤكرةبربإةط،محدوداطارفيلثركلهي-

إ،حبن(روغارةجسد)من".قمر--.د-،--ير!?--ووص"--نرمهازر"ربأسإوب،اصلاشعريةمورة5

ءور-راثااعدؤوءلىتمرداد،قرباننقولاان.د!ث!!ظ2(بيكارجاستون).يااًحتهإد

تحبىءصريرءةؤرديةءقصورةلهنهتيهد،عارفةإلاع3ؤة"3"لإ.!ور.:ء-دة،بكغاير"مأس!ورةتترمنقطعةخهبما-

عدى4.كأذاءالمهازصعانتريرد،!تاخطةؤوصى*.-!لأ*-؟--في-ة.ج؟إ؟؟6.قى!-ؤ"هاتلعببلورككشلةذاتهاالىومشدودة

...*!؟خ-فى؟لأذلاع

،مالنظازاءتربربالذيالنظامتقيممنها.وانهـوى+."."(جالو).مخنلغةانعكاسة

خئونةفيطر،فا،مكاننجرفياتهعقدانهكأى.بروجدالذيالا.اكثرلقيء-جمدةلتحديهاجدارمن،ترىمايسيرةنحاتة

هـنن؟ء14ص!واطالىكقربك؟وىالمحءنبثعدطتوهمك،قصائده!وزان"انهرءتهاكماالمتالتاليةالثلاتركائزهادهبرضافيلتشكتغياًنها

الىزتء-دثفاةجغنيكفي،*ور"الصمتأرغن"فيفهو.روية994+ئخههل+9هلخه303اًلضخمإلكتابمولغة"برنار

لسانها:علىالعنوانويرمر.الكبيرةاحلامهاعنامها:وهيأضواءحزمةمن

،ءبزئه-4ؤي،ديرغءالمجتكثررجلالىجسديسأ!بولكني"الخخهمراوالايجاز-

."الصمتكلرغنجسدهوبربموناررخنسل-

ابىطو!ياًارجلذلكإ*نلمالصمتارغنانقتجدالنظرةوتعيد(2!اجانيها-

إثش،اليدنهافينحخهلهالغتاةتلكانبل.وحسبكالصمتاتطاولا

يقدرلاردالملوحب،كمارديحبردواول،ردكاولكائت..ونريولارألاصأ،.!ا!.المننورا!مرولمجشلي!،يضلمطونكثيرون(1)

يرفولكم،،المائجالسوسنذياييتفيفئيدحكم!تدناظمأ:-أ-أ؟---ررذأتحالني.لهومقلدالحرالشعر!نسثتق

..ى.!ارهـقىلإهـ-!لرقكأ،غنائبىوكجوهرىستخنلةفعليةخهتن!

،اظن،ا)ورازيالمصشمنإفيد((ءربرفيوفيديكة"دبموهو.الا!محكلاليملهللمعرضيةوانمل.الموزوناكحعركما

الديركةواما.الخيرنواصيهاديمعقودفالخيل.اللغظتين!،،تين

"ا!*كأريون((خادء4اذنيفيالمحنقمارسنغثاتمنسحرفيتزالفلا-،ر-!،أوداش)كامنعنص!!كل-نثسغلانالكنرقحسيدةءلمى(2)

الف!ر!ضء-:ك.نطممفلن،ادنادهب:بهصرحاد.الاولابيهاالاحلى--و.بكم،ت!--!لااتاي.ليخنهةشعريأةأهدافنن

ابر،--،هبواألا:اكائه"نفيكنصيحالجميعفيلوستلفيق،ابداألاىهـ----،لور،بجعق!ماالروائيالقص!سياوأوصفى(االنتري

الشمس.عربةيجرأبوللوفها،الغفاةاؤصصه!-حتوا،.زمنيةلاككنلةذانهاتثرضانبل.والافهكلر

لص،5-24ير+لياننقو،عندفئللفظالمإورائميةالمجالاتتقملمانفالت.الصدىالخشبهيةالنتريةفي
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المجبلفيالحصسان(اهـصب!بةوخيلد*كة"باعنتبار،هنا.نقعلقدكماوووح،بالجئوح

البحرفيوالزورق:الاخيرالمقطعفيوردكلمنجزءا

قوامهاعلىظلوتريطوعام-اعربي!ةوخيلاديكةالادزلمقلاصيالنيلؤللأحوويقدم"

نتر!ننهاعلىتحلموهي."الحربرتشجرةغليهمطرزاللأجمهودية

شعروخضرةوجهبخضرةالداث!والحءر،زرنث!دالتكبقىالدائمللبقطةرءزانهاحينفي

باردمعدنمنوأحداقلىء-تحف-رخهولوكر،يهدرديرءقىصوتوكأن،ذستشرفالذي

."اخضرةااقيهااحبكاقيانتالخضرةايتها:كوكبكلجبين

"اًلسمهد"حنجرةوسع"الشص"كلمةنداءتيكوقينتاليسهانها،الاطفالولحبمللحديردبسنماناارضناتكونلن-))

:الابياتهذهفي((ر(مبو"ث4يخبرناالنداءهدا.صانالاذتتباركالتيإثصفاهاو،الزبئونوالكرمة

والحياةالمحنانينبوعاًلشمس"آف:-!ور،نسإشعرولا،الضفافكلدنسةانهارنانجعلولن-

المحرومةاًلارضعلىالمحرقالحب.نسكب.والمودمبقىبالخمرالمعملةاورةنلصمعبل،الجنودلاجساد

نحسى،الواديفينرقدواذمطلالفجرلان،الشمسبدمرفأناؤليعانقالابدوالى-

،دمبالىوتزخرمراهقةالارضبأن."شاهقينجبلينبيئعلينا

حارةنفسبهشالتوقد،الرحبصدرهاوبانالدرنجايى--ة))زلمكنفسصهاتمنحكالمفاتع-المجالاتهذهبمنئل

."كالمرأةوجسد،كاللهحبهوبوحسدةر؟-اصلمتالمضموناناذ."النشهد))للغة((المنفجرة

!-إةبإلاهاًلتذبيهةالوجوه"داالجسدداك"الرخام"ولكن،الواضحمعناهامن.نقتحلاالقصيدةنئكلاك،فالكلم،ت.الجو*ـر

هـحا!مفالقيوالسذاه،للحزنمساكبالمشقوقةوالعيون،الناقصة.ب!هضبرمضهاعلاقاتومنالعنمويةكثافتهاجميعمنوانما

3!-اؤ-والس!،بالمزادوعرقهدمهالبائعالرخام.اًلقمرانفاسطيها

رورجطاإتهبىالحجارذات،الصغيرةالغرفوالساكن،اًلخريفكأوراق-بط-

ا!ت"-!الىين!طلعوالني،البجعطيرالنبعمنيعبكماادردمنهاهـنبع!رهاوبكبمت!يأتون،رونيتط،حين"كالممديم3انوا

ن-ودءاؤول."مكلورخريرميقئديلهيفاذام!ورةمرآةفيىا!به!ممببرونثم،دنسهمفرغا،لجبه،بهكلرضعثم.اًدهائم

--،نيعظماللذينهـكببهءلى"الفيد)ءدفتييرفعيكاد"الرخام"(التوراة-ييناللاوراجع).المحرقة

للنسورخبزايرصصحاانالىا)كلم-ة!قفيهـربر"((النتسد"صإحبيغرز،عقيدةبرهكذا

ا)ء(،رغالعروق!كحوأتمابكم،اسمور1حبزاتمالعمالايها"5مه.د1فم"واًلمنه--ةالعهإءقىوطاؤ،ز4،ودمهاعصابه))فيهاساكبا

،اورطولهءناالآلملاشفاهفيرخامه!تسكبواامولو.المدينةرخامفي.الممغنطةالهاربةالهواتفمنحبلالينئمل

وو-جما،التفصصجنهرأقدامكممليغسلن.واحدص!لوكممهمعاثرلماص--رعلى.زترو،بالكلمات،اللعبمنا."هت-هءا-الكلمات

"!بال!خمرجباهكمفلتمسحنالحمرالتشارينمطلع."الضائعةاًلخطى)ءفي"بريرتوناندرر4"تبير

لي،إاً!فئ!اطرقطراإتي"القمح))كلمةالضبامرةغير.فصادفهومما،ءلأخااةء""بىةافينورز"انءإيناماوهذا-هنا-الكإمات

."والاقمارجالقممو-م"قصيدتهاليجملها،كنيرةاصداًء"4مالارمس))برأي،الذاتيلونهافقدتلموكماتظهرصت!تتعاكس

روي:كمانارةوالجدبالفراغتعنياًلننالنحالى))وكلمة."الشعرعنحديت))في

"--نكانوابل،أصهـاقهمفيالبئفسجأمرعماالذينالى"الذبر-الرمزيهنمحندهيعمانوعاتختلف-هنا-(ذهاسوى

."ممتوالهالنحاسحصاديددلالذيبئالسرياايينعندهيوعما،باردطلسهك!فياونةسجنوها

في:كماوالعافي!ةوالخصبالاناشيدوطوراا-ولقواهإهاخضعوا،جديدةصلاتلتبدعبمهارةيطوعوهاان

.الاطفالمآقيفيونحاسي،الفرحصنابخيالشرقانا"-فادها،اءتياديغيرصففيوتتجمعتتجاذبوتركوها،الكامنة

ينا)"،نح-ججماهادفنبأن:دعاءوبافررلمجبابآسيادعاءوني-.العبثيةالى

.الفةراءقلوبفيوالقمحالنحاسيرولدلكبم،(لمستعمرينوكرابيجن"-قيمتهاالمتسبت،مميزةنكهة"النشيد))فيللكلمةان

في:والحزنالمرضتعنياقي"الرماد"وكلمه.المفاهيممنلمزبجالنساعرهضم

؟)رمادقيروجرحا...البودخليجفيمرساةبيتناويظل"-الفرحتعنياككبما"اخضر))لممة3،تصادفءااكثرمنولىمل

المصغر.والقلق.والنضارةوالبصتوالامل

ع-وتبم،الغرلي،نضحكعيميهدياردهرالذيالفقيرهدا-.الاخةسالرمادرائ!ة!"وااتالذينالى"-

."الخريفرمادحنجرنهفي"-:،إولدابموئنه(اًلىديكاي)اًلصياحالدربعلىوبهرق-

:ف!اًلعفنةالتقاليداوالموتورائحةالمحرقةوتعني.الخضراحلامنامجموع

الد./بئ"رجلانتمفاهءلىرءادااردهرالذيالقراغ"،ا!طيم!يناًلغسإلمنءاءصل،جدربىمسبجعمدناايومولد-

:"جوعانشيخيوميات)ءفياًلعاطفةويباسالقساوةوتعني.خضراورنكزنتفيتينعينانله

وارءفىءلىؤدمبمبهاتصطكراحت،الناسظلالمنغابةثم"كة!منفيو"،3،بذراعمزنرة!أسصوت،الغابفيواه-وات-

(لم.و\)ر"ادباإعاجمملوءةماقيها!غفرانبلاظلال!الطريقو"عواًلضصابوا)قيطبعالذئابمعونفيق،الشعاععريومنلم"فطومن

في:والخيرالفرحوتعني.ضرالاخالحجراعمقا!بمالربيع

."(لاخضرالرمادراًئحةاشتهواالذينالى":بخبوطهاوفند!لأ"الفينيق9)طائرصتى

كأ51311-ان،المثالسبيلءلىلكأ،ردتممالاحظتاًخالكر---ااًلذياًلحبطائر،اًلاخغرالطادرش!شبهعاىو،جترقي))

وفي،الش!رفيالكلمةارداًك.اًدناسبخليطتملق"النسليد"في."الرمادمن

ز-ت-كأل!بل.،ا:فصهاوحدهاتوجدلا،بالتخصببه!الحديثالنئ!عراناء"ديلوركاءارشبابلسانا)اونلمهذايغنيالشاعركلن

ات-9وسهقآ.1-جارا؟هاانعهـاساتمنوتسترقالجملةوحدةفي:"عجرية

.سوإةصورةاحيراالمتجسدالدسىحملعلىتتضافرالتيالخضرةايتهااةكاحبكاانت،الخضرةايتها)ء

هـي،ادناسأيكلماتبعضمنتتركبالنيالصورةهذءاًناًلاغصانوخضرةالربحخضرةيا
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الت---كيوالا!ديلسوداء1ا!روؤطاوبموت،بالعطاءيبشر)،كقي-ركانتوكلما.اًنخأصردنسهالتمبهاالكلمةعلىددهاتضعالتي

."اليراعم.لخنقز!اً،فتاالنطاقوامدتالذهبمالمسقطمراياأوسعتكلما،مألوفة

تفدسلىت-كبماا،ووموهـةالمههـررارا؟،هدءتطفي(1)اءلفقراء.بعادبأ

قيء-ولاذيالحرهـا.والعملاخورةاراًئحةلهالذيالحرو!هياكلاحذؤ،-الىسعىقدفانه.صورةثاعرقرباننقولاكانولما

وي4،-رخ،?.ودمحجريديالعا?فةويث"ل،لمتسولصندلالى."سؤولحديثكشاعرلموظيف4تفهمهنموؤوق،وتطويرها

الغد،،اغدا،ا)غد:والالاتوالفؤو*راماولواالمناجلاصواتمعيرخط-،الاولىالتثريةقصائدهمجموعة"نيسان"فيكان

:اًءللفقسص."باونداازر"و))هيوم"جماعةصوركبعض،للصورةالصورةاًحيانا

و-ىبابل.رهوتلايروم.الجدير!ةاقمارنالص"ولدايامو؟مدا)إفيضانفياطامعوا،المصرفالانسانليصفالطبيعةلى1يتجهاو

الاخو/بئ،رواتعاىالغارير:بتولأ،اًل!لمدرانالمدؤع،،دمولا،قفصإىاوا،ونا)*وققرةالانسانفكرةبينالقائمةالمصحيحةالنسب!لى

ء:اق*هـ"ثل،ابىاف-ءنءجمونؤ"رى،الاؤم،رمزارعض،ستهلأإ،مابكلدو.الصورةبواسطةعنهايعبر

.1(اوقيه-بءن!لألؤبضاحكة،وذهبمرمرءواؤفعقايةولا،يماموضي،فوفيتركيبايجيءلمشعرفيوذلك

الرهـادرائحة،واارزتالذإناورزكبته-و/رهقرباقنقولاانؤ-يالذاتوالاشيا?لىالكائناتلمعنىكشفاكانبلمعينةفكريةاو

لا،:إقولالذيالاون-،ن.اتهرداالملاف،ننم،ذجك،ي!هـم،ةسالاخم!-ءودىلاواقعالىالمحسوسالواقعمنانتقالااو.الممكنحدود

وي!لمم،الت-!بشهـواتؤإ-"رونهـؤقولمت،خ،زتناقوسكلويركره.ةالةول*(وريروانطباعاتهومحيطهالشخصيةالشاعربتجربةمتص

ذ)ءفارةزواورجنبيهؤيتصطف!قوالذي.ممبيو!وباكورة.الدفيقةالملاحظةوحيمنمعجباتشيبهااو

-اتراما-.الشعرهذاسمةالحسيةاًلصورة

ا?-دلأ!اًءداوووووي.!!!".اك!!برءور!ي((لا!اارهذهاجوازلاا"ئالكأراتمارفقدالقريرةابنقربانزقولاانوبما

وتقي،.زما!!تسهاذ،،.دم"ل!ممنزارزوابعتفصيرهاالىبالشعاعراكة-!اإصروراءنبا!حثا،ال!يرةالطيبةالروحفيشعمقا،وعاداتها

..........:1،افض--ةاكلللأءققلوبهامنالناسويصنع،الضهارطلعهامنيبئى"
.بمدورا?صدوودراًنتداتسععيهءى

والواؤح.رو!هك"ضهاسلو!بواذا،ذج15ا)تب!ضتحسس!ر."طاهرةعباراتالعرروتوزع

.ةطار:4!ذاخافمنانها-د-

لي-عبه-4كرو/فىلوحةهي،مثلا"ا)دج،جبازهـكأ))قصب!ةا!

-،وقرف،م!"وءةنههكأز!فيوإلم!،،.ا،ااخواتاةفبااضبرةاهادئة"برور!)?ادرره-لروظ4ءاهذا."ب!-ضهعالممنفطعانها))

صل?ءإفيبا!ىو.رط(عا،اجماركل"اؤسهردىزجا)ديا!وضعمنرو!هوسا."در"يرفان"لوحاتفي"السجينة"كضابهفي

تمريح:ءافيرمنضرالاخالر"ادررائحةءجدل.نتدجمطش،عركلأثارعنيقالانيمكنماوهذا

،ا-وقاايىوصهـإة،1رجا"--طبئد!اجافاربطتتدء،"-!ت-،ك.اتازمدهذا/ضيقلا،"نشبدها)فيقربانونقولا

،..-خ..+-اما...:.،"رزكأبةبرة،نقلبهاوانتفتحس،القصائدميه.نتنفسحيويمئاخ

،.؟-دي"اط!،واط*،ووهاعت،ورب،ببم*..و!.عبا(صلعرتوا)،صرو"،وا!فرحالاملنهرضفاففي،فننوددونتترجع،مكتومةاو

عرسي.ليله!!ب!ودكرت

ولكظ،صدريؤببغه.ةديركااودجاجةبعتكاماأشغروابري.الشعبونهر

سيولدالذيلطفإضاولفاؤقىقميصابثمنهاوششضري،ؤقراءةشويروناكقي--رةآانت."الاخضدالرمادرائحةاشتهواالذينالى"

ريرحرطةىءلئلا،إبمالزجالمكسرةلنافذتاوسشارا،الشت،ءت-ةءلى."النشيد"هذاوترعلىالاولى

."اطرواالثاجويردهـمئاساجئاالشمالبؤف-.الهر.!ةبجوالشاعرقئمراًلىيعود،اللف!فيتزاوبم

"-صصكمتلناظماً،بس،ت!ذهأتار./كأولنةسيفيبعثتأهـطروال:"--!.ةور!ثةوالىللطبخوالوجاقالموقديستعماون،عادةالقرى

داتلةوالطف،ا)جياعالاصدؤاء،+هباءالمهالمبنفسجات":وو-رته،رهصء-رءت،بالرمادرغصارووج،قموقدصهيليثهياًلذي

:"الذهبيتجنا!ببنيقا!ه،!ول،ؤ"-"تشة--ق"!ونؤض"و.بومةكفعلىتمل

أ!فبماماممنالمسفوالسلى"ط--ازر،الا!صرارربطائرمعتولدافعيالمخضراءالترابوضحكات

........الرءادمنيحبالذي،والحريةوالبعثالامل
4مجنودبصرحاتراًعما

لكاحل!انمناتمكناندونبضضجاذيلأنضءانالمتعددةالمشاهدبغنى.فخؤن،اولىنقرة

..."النشيد"به
.الصهباءالبنفسجاتمنباقة..

هـلاما:امهاتسنتحلمفصبيهاءالمحهو

جياعاآانوافالاصدةلمءمق*--؟اوللفيولد!كطلماذا،الحبباسمامييااحلفك"

."اتابىنفسحثمنؤأكاظ،!ا"-ير"اثببا(حلفك،آتقيعلىيابسةورقةجسدياناشعر

الضءب،ء!ارالىينقا:،ان،وومساذاحتى،المشاءراستطاعلقدواكأت!؟اور!"عفيكحص،ةهـكذاوررتجمالماذا،الزرقاءالافعىأقيها

..د...،...ا.بة.101(الصه*اليكجميع!بهيجدفلثورةهيكلاجسديولاحعلئسأعيثي

.مبانرهعر!صهمامبانرهعيربطريىنئادولمحي.رمرسنو

،"وحاتارروفيكأوالدراسصة،اأة?ويرريةالنررةملعئ!اًصراناحقهـ:اجرستقرعو.بدهلطر.بقاعلىيقفكانالذيكمحمودأو

قى،المددرالهلهةوالاإ.ان،اًلانضانوصط،بالارضرالويقوالارتباطؤ---يبرهـبرهـةظم!واضت،يرقالطرءلى/دهيمدمعمودوقف"

.اكمعر!يتض،ءاًقيمكنها.!دلم"زطالىورهاا!نرياًتمردةوالروح.إت".،انوآ.مم!لزيئونكغصنسنواتغشرعينيهوفي.كحممحه

مف-ارق،زر،ركانلهاكاق،لمكأوجززهااخرى،1تدعمدناصر...."النحل!رجا!هنلسعالناسأءين

.((والشمسالرخامنش.د"ؤكطالنثرؤمضائد.إتةد!-اان،وا)-"باقلبامقفل،ثريبمارتهيبكسائلةاو

...\وثض--المحءسممهءلىترددوتروح،الحمراءالضحكةبشكلدرءما

.؟أ.المنترلقصبدة"ا!كاريرفى))وبكأووكطهل،رىفي:والاصدافبالرمال

م!ءرأددضواذا.ا)-ءبةت-واتهاقلبكفيلزرتثمرةعنديكانلو11

..."بكفيا-تظلتحالالشمسلكعتك

اولا.م!!عهاسدأر،تورلينفولاينويكلتالاسمبهذا(1):ولد،البسطاءمنعاعلابن،كنبيأو
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لأ.!ح!ح!ح!555ص!تهفه5!ح!5ح!55ف555555555ح!ف55فهفف55نب!
.!

ل!-ا!صقىاالئاقص!نشهكل "5

-متتضهستشم5 ه.

!ى!!ه5!هرضرمشن!50ههأ!ههه صرشمنشيررتتنس

طبع،نجة،وم4واو؟تثقاؤ"اللاشعورودلكوالعواطفالشجاربتاكلهأ!!هلوهـوالىةطور"!،ماولاطمراصلقلات!يالن!رعمليةتمر

م!--ىاكقيدفبمالمؤبووةالذاتيةانما،4ذانيت!مجين!انالافلىيسلألعه-!ووذلك،ورراتبةاندراجيةبحركةتحليلهائم،الذاتي

وته،طف،محبةالاساسو!كفي،وقبا!االعقلارتضاهاالتيتاثءا-!ا،خ!رةالمرصاكأوتقوم،أدقبكامةالاجتماعياونوعاالموفوبر

تحظ-ة،االناؤرهـلىالى"نيوالقبمةاليومالنقدعملية!ضيلةهـكه!فتاكال!لأكةاو4ا)!هإو!ووالسمبنالفيبنالتمييزابمماالبحثتقييم

اعيماله.فيونجسيدها.وموضوءالناقدبينتقومالتي

ارادةن"-.برت!تأداصلمحبمابةونرمد!وعاعملهبدأ؟إنهددالأاماو-يوا(!.*درإإءش"را"فاي،وصدة!بمجهء،1هـوالقطعةووهم

ما)"،-صهوبراتق.عسادؤهااك!يم!3الذيارإدو!لى1اروصمولءا!،-،،إد":"طلارءةاط!!عليهاوالظامالملم!بشبكةبطرحواءدامر

.!وو.،،--صبو!"او4اًزروإعاإثوفر.!ط!اإثك!ا)تسعوءور:"تاده*زه،زبم!(!فىء!وتمهزللقطعةاإئأؤددهمانوطبيعي.قلوااعبالفكر

ا!--.باًاتئةوابىروتير:دأا&ةسي"اءالةاووذمنء"4!وافىالىتسح)):غوداوان.وورول.ايرضالهاثس-"3همختاةةونطرنهمثلاللذرة

-اواع!دبمالغلاا،رةموايي!"العثس:بإكمنالمذكورةإتالعقبفياي،دلن!-ءا"كأ-في2!ةولبهع!،الاوربابمعرو"الاجانمعنىفيهو

3!---ااضا.زبمااةلمقوا!زراإثتتهـة?فاقعا!،!،النقادمنا.كضيرينا(33ء!المءا،مذخأم)(،...راكةئرونوا"ورارالمنطقبو!حورها

ع--ن،روةوحع-ن!بىحتإدومهـما،وا)ثسحا)ول،مء-روولي،ءن،*أرأء،ا"إت-انأ:إروله،1ء6ليرإزتسحالماللمةمماكتحةالكلاسيكيلمنوانه

!*أوأ-!-ونفط!ت"نؤدسز؟راواًواًاؤلة!جمةلمهابهاهسكونؤتء4اذازرآح"،ر!زإور.سبرالسووطفيماؤا.إصال،،الاخرالذاتعلىتعتمدان

فلسمفت!.ءلى،إولهمونو.بر-ءوهـ،نا،--د،*!:س""الىةكلناثر،!فاقولهـصباميكياد/الكيانهاوتوبر"

1)-ىزظ:"في"،!ال.دقوداذكبيرحدانىناجحةليستاًلتط!يةهده

.ء!!ا!ود3وادأ.((أووله!ااشبم":سماوقرؤولىءصعا!يكاور-،د"بهء-نكه!ا:-!والف!مال!ترحات:،رارغير،الاحلاماوالصصت

ن!ظ--كأوا،غضا?نرإكدوناناحيقىا&لث4جمتءهاؤ!ما!4صءديرتج(.ز--أ*ى،ونأإفيوملبه*،5ااتش،وض،ليدلبد؟"!امرالنقدعمليةفي

4روثصاخاانالا،نااصوؤهـتءمى.بجلاءنفسيت""دوق،ت،اخرىومدحء..المتبادلالتكامل

."درو?ةوز"4بئفلايراوشعوريالاالئقديلصجميره4توصءا"ةبصورة

أ)مماميقيةاوصلافيالمرو،نيهاويعطيعا)"بئدوافعالىدكيماا*تااالاترف*سمبإ*---!إثكأوىءدوييفيفئء!لةءنء:ىلامتممفي،فهماالنصلفهم

اخ-راومثلر"بيولوج!سبباومصادفةبنضججة"ء"،زةفكرةيرنتوحاوزر؟5-.رأمواًلاصالودادءلىتقومقري!بةصلة،والواضجالموضوع

...منحىصظنشتهـ-لمرماء-رقولص-بتجعلنااإثيالمحبةهيالضروريرقىالفضببلة

عن-ادااه،؟فةهذهوجودعدموان،بجلاءسينفنبهالنظرنافذي

ؤاء،،،نتءصىالنصهـذاصاحبامامكأنهالنعياء،موالناقد-دالاخطءن!ةثتط،هادمابألهةواتطيرده4تجماالتي!!النلقد

الاء-الاةاا!اا!،مدونهاومىإواهعلىو(ماالمؤ)فقوقنف"4يرردان.ويهاجمويسفهفينفي

انر،ا*اازتاحبمعاكلمةا،ولارادةؤهـن.والواؤعالحقيركذب"،الىبري

اةيرو!أا!ده،مشسأولم-نغيرمهـتويريننوتعييالتلعدمنشيءقيواداؤذيال"زو،طف"ن،دور!،هيتجللبوبالصرجمعةالمعرفةا!

وا!-دحسابءلىردءهاإ*ونانردلالاج*ياز!،الناؤديسكلىالء!ا،إ-كلرالهخاء!ككا!ن-للنقدالمعروضةقالقطعة،الناؤدعندنشأ

صوبرضالتع?إولاتشىضعفهاك-صاؤرراًىؤ،ذا.المتبارزرنمنانمنردلاواةهـىوكأميء،وتنتم*هـ4اًلناؤادتقشم-عيوبه

لاظهـ--،تل!هـىقوتهامامخهصمهة?فلاحظاذأام!ا،اللاشعوري!الضاؤ-فىبصفاتهدهالتعاطففضيلةتتطلبلذا.وتحبتحرم

عايه.المث!فقةاوثمالخصبخئاقكته-5بالىالحا&-ن،والغبررألقيما؟مانمعاخلاؤهـبئثقاؤيةوثروةداخلياوغنىممتازة

ل،-الم،روء"ةالقاءدةمنؤرإباالتقييماوالنقديالحكميجعلمما

نا.فيط-1!ئة-طؤءنوء،داؤ!ةعراكؤضيةليمصتا)قضء*بئإءن.تباعداوهـالانفهبلاداتهـ،القيمهوذوقهيصنح

إء-كأ.ال!هاكفس!اًلث!اننالوج"!مااواؤوىوالم!جةا،خلاقاملأاذ-كأ

،حوافيش؟رء،كسىوا،ضسحهاكررهازك!،القلببقيمبارركالقالرقدز!!ركص!،المض-نوار،:،ما،5،دالشرحالقهمعلاؤفيالىالعورةوفي

ةء.--والماله"،طف!مهضةبضسورةؤلمالؤولطوهكذا،المومناوجوديا،-!لأء"كازط-عمانو!ءلاواولملاطونؤلسفةامامبوضوحالتفاولهذا

!--صاوالواجبهـوبئاءةنتيجةاىألاوصولالنقديالعملعلىئيئ،اينهاا)تلألالىالوصولدونعصركلفيوتفسرتفهـأزالتمااذ

قىء-الصيمالموررؤةهـنتن!بعا!ةجمماأي!أع9ول9(اًلاتبك)المناقبيةدةالواص--ا)قطمةوامام.نميره/جفلاغنيكائنالانسانيفهـالاثر

ا"فئا"ت-اا"رقةاليإن"رو!امرذلك:والناؤدالنقدلبكولوجهقىا!،د-ااذءموالقاإثسحنفمىالمراتكلؤ*،بعطيانولاناقدانيختلف

وبب.بللألاؤيالاخالم-ءوىالىءانالاف.نقودالبشريرة"تهسكأا*-1،5ء.لأعبمفئافصازي3*ل!رالنةفيوالموضوعية،موضوعيتبءامامليسا

اء"ء"نربااس!فداللمهاابعضااقترححتى،هـخحيلة.لكنلمانوعسيرة

ؤرمورطيوء:في-كأ4بريفابنكونهعنقيخلىاز،مثلاالئاةريستطيمفهل،المعقول

!.



ذ!ءبر؟تر!!قي-!حغ!!!ركأفيتخثغ!نناةأ!-؟3("3يخيم!ج!كيني

بهغ!!كاظ!؟قيفيلأ!!!عجم!!9!لأ.--.6!1،.؟،لا؟ر!تجنريح!ث!ححح!ر!م!هجمرعروصمرحم!سوصرأ

تم+!!-.-ككل"*ذئم!جميلبة-ىلا!أ.م،ة*؟ش*ءيلاأ.!"!زركل

7؟أشع!؟؟بئ!!%،!لا!آ

-خ.!ث!1!ظ؟تر؟في--.-3!-كافي!محبئ؟؟؟!!ثخ!سأصحصسسص!.ص-حص-

؟-ش.خما-ت.--+"-سج؟،لآ.--لأجميها،!؟!!ء-كأء

-71ء؟--!-،بر!-بمم!-!-!،؟؟-ىكلأ-لأ،!ء!،-؟قى!مم!بحصاع!!ثي11

ط7--(!،؟فيمء---:ة،ط*-؟لا!حخ"،!-ئحلر!ببر!!!ر

رسمالذبم!هولشىنفسهاًلانسمانانو"ؤكد،خاعىنور3منمأساةفيقض.يتهاالتيالعلاثاًداعاتممذهبعدءر!!ألىالليلةاعودحين

اًلجيلهذاقدر،كلهحسنينجيلرءثلهالذيالقدر!ووانما،طرإقهاالمسرحيةعناًتحدثاناًلىلمدؤوءااجدنن*ةالعربالموسهقى"م!رمسرح

يفارق..اخرىمرحلةالىالامةتكونمراحلمنمرحلةيغادرالذي.به،نوتيمسرحية:الحميسيالرحمنعبدقرفةتقدمهاارنياًلجدبربىة

التمركزمراح!منجدردةمرحلةألىوالضعفازتميعمراحلمنمرحلةالرحمنعبدانتاجوبينبينيماالصلةأنقطعتكيفادديولست

وافحةاخرىحياةالىالمفا!مفيهاتخقطغامضةحياةويودع،والقوةتقتضى"كانتوء،الجمامعةفيال!عملاعباءولعل..الادبيمالخميسعي

اًلسليمة.النقيهالحباةمفهومهوواحدمفهـومالاميهاليسالحديتالانتاجمنكثيراا!،بعانوبينبينيحالتاتنهي.نفرغمن

السياسيةالحياةضحيةكانيمثلهالذيوالجي!ل"حسنين))ان.عنهلاانقطعاناًوداذيا

متقاربةالاخرىالعريبةوالافطار"مصرتحبباهاكانتالتيالمتعفنةواتأليفالترجمةفي"الخمبيسي)ءعملمنعنيغاباًلذيانوي!بدو

منوخلقت،مفاهيمرونونشرت،قيم"قأصطتبالذي"ذلك!بأنصرافمنبسببكانولكنهء.ف!سبانقطاعيمنبسببير*نلم

يكتفالذبم!الوقتنغسوكل،دائمايحاولالذبممالمبالمرالسلوكالوان.مسرحياتهوتقببمفرقتهاءهـادالى"الىرحمنبد))

.المىرراتالزيفلهذايجدانوزيفهديبهءنفجبه"الخميىى"والمسرحيةمؤلف"السعدننم!هود"انظنيوؤكي

عميقة،مأساةانهاعلىاًلحبباةهذه،حسنينجيل،الجيلهذاويعيشالتأليففيسواءالغنيةالجياةفيبارزاعملا،العامهذا،قد"ااممته

الحرية،اصواتان..فيهاؤداًمهإضعالذياررلميمالطبىبقلايجدلانهشهدواالذينوسيطل..المنطلقةالناشئةالفرقةهذهمعالاخراجاًو

بطشمناقوىالشعبهذابانوالايمان،بالالىتعماروال"زء،والجلاءالم!مرحيةاستطاتالتيا"ساة-الملهاةهذهطويلابرذكرونإةالرواههذه

الحياةحبانذلك..قلبهلاتبلغولكغها،اذنيهالىتصل،المستعمر.الناساعماقالىبهاوالنفاذوعرضهاحبكهاتحكمان

القيمفلبانهطغيانهمنوبلغ..بعيدحدالىعليهطغىؤدالمزيفة

والتعمير،للوطنبناءللاجنبيالمبناءفجعل،الحياةلهذهالحقيقة؟زنأمالمسرربةلر،أ،!أشن-ا

القيمةهووحدهالمالواءننر،الجماعةلمصلحةتعميراالماديةللمصلحة

فييعيشالذبم!هووحدهالمالبربمونوحمين..الحيساةهذهفيالكبرى،ترى.."كوميديا))انهايقولونكانواالممرصيبئءن(علنوااذينوا

وتتردى،المفردفيهايتردىانسانيةماساةالميئن!نصورانلنافان،الذهن،اليقظالانسانكانهل.؟.عليهااًطلقالذيالوصفهذاًاصحعج

الجماعة.فيهااوكلؤلفهاأكان..الهاةاجويسحيااسرحيةاهـذهيشهدالذي،نجعالت

:((آدعمماعيل))هأهـ(ة-ب؟اللاهيالضاحكتنفسقيخغياخرجهااوكتبهاحينممتليهامناص

وضوح!ااشدكانتولكنها،حسنينحياةؤ!ه!واضحةمأساةزكنولموبعض،الضحكتثبرالتيا(واففبعضهنالكانفيشكمامن

هدهصورمناخرىصورةاسملماعيماار..اسماعيلاخيهصياةفيتبعثار"بوالاحداثالحركاتوبعض،القهقهةتتثىالتيالاجوبة

ترسمالتياللحظاتؤبعينيكفي(لدمعتث!برالت!الضاحكةا،أساةفاءيلوالت،للمسرص!العامالغلافاكان،ولكن..الابتسامعلى

اجدكنتام!رحيةامواففبعف!وفي..شفتيكعلىالابتسامةفيها..الصافيعلىالضحكيبعثالذياللونهذامنهـبفيهاالمكثيرةالجزئ!بة

مرةخديالىتسبقنيوكانت،موةاخنقهافكنت،عيننفبمكبرىدمعةالابتسامءن،البعدكلابعإ،المخالفةل3مخالفااخرشيئاكانتام

الانفعالهذااحفظوانذ(كتم31اناحاولمرةكلفيوكئت،اخرى،؟.واًلضحكوالقهقهة

اناالذيفشكوت،ذلكاًستطعلمثم..نفسيوبينبينيميمااًلمثيرمن!االضاحكالقدران..مأساةكانتالكو""بياانؤكزعمي

مثليعانيهوفاذا،ج)نبياًلىكاناًلذيالكرإبمالصديقالىفيهالمسرحيةقي،بعونكانواالذينمناحداوان،شفافاخارجيارداءكانانما

أبطالها.منبطلكلفيالساةهذهاعماقيعهنتىهوواذااعانيهالذيملءاًحبانايضحككانوانما،دائمايضحكيلأنلم،غافايناوواعين

وضعناالذبماهذا،الأساةمحيظمنبرنججوانيستطيعالمذيومنثساةهبمعنيفةمأساةاًلىجميعامث"دودينكناانناذلك..شقنيه

حينالممثلالخهـ-!ن8أرصاوعبد،اؤلفأا(الس!دنيمحمود"ؤي4الحربمابعدثوراتمنذ،العربيةالحياةفيالمتلاح!قةالاجيالءـذه

يظلانيسنطيعالذيوءن.؟.حسنيناخي،اسماعبلشخصيةمثلالناس.بوم"تىالمعاهداتبعدوماالىا!،داًتؤةراتوثورات،الاولى

،المتورد-الذابلحسنينوجهير*نلم..المنبفتائيرهارونبمنجاة.هذا

تكنلم،المتؤنة-المضطربةوصركا.نه،الفاعسنان-اًلنافد.فا!وب،5!-ب،اخمثبلواا!ةأيىففي"بيانونيءزبة"فيالفنيةالقوةولكن

كاناديوالاجواء،شف"-4محلىيرجريكانالذيالكلامامامشي!ئا!هـهةبسممواقفهابعضتهبوان،ا"ساةهذهؤغلفاناسننطاعتالىت!

منخطببباوكان،9191زورةعاشاًسمماعيلأن..الكلامهذالمخ!رهاهف،الزاهيةاًلالوانبعضعليهاتهيموان،الضلمحك.ز،للاو،الساخر

خرجثمالسجنفيسنةعشرةخمسقضى،ابطالهامنوبطللاخطبائهاويبعث،اًلكالجبالسوادمتهاالاكبرالجانبيضجحينعلى..وهناك

الثورةخطان...برجدهانيجبماكانؤ-"،إجدفالم..الحياةالى.ا!عمي!قوالحزنا،تعفاق

الشعبوضل،حيأواتحرؤ!،حيناانقطع،طريقهيضابعلمبدهاًلذي:حس!ينماساة-ا

،وينهونوبربخمرون،ولىنجصهونيخلعونفيمصرالانجليزوبقبم،طرإقهولكنهلم..عميقةمأساة.زطوراًتهاكلفيحسنينشخص!يةانوالحق
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ذي(1ا!رويلمأسماةتل!كانت..شيءبركلالتءصريرحعلىا)فدرةوعدممعيتلاءمان((اسماءببل))يستطعيمولذاث..برعطونولاويأخذون

الاجنبيوانض!،ياهمننفسعه!واًنهوجدتم..الو،نهةفتيلا!معل.ادز."حمضكه!!الىالسهرة!كأارق!ومأذا،!!ةالر!العياةهذه

!-،هـمبدأالىفيالجهـبانجيلما!طةتلك..هياضطوحدهبربمنلما،--تاتعرضهاانالم!حهرحبةارادتاكيالصورةهيهذهأكانت

فادواارزإبئ!بعة/بىعاىالطربرقعنوالاتحراف،الحرير4الىالطريرقالهصودة،لهؤه!هماالخارجاللونهـوذلككانوانما..لا02؟.الانس،ن

العربيشرقنافيالىحربة!ركةل3زأ..إحتر!اذ-انمأساةالصورةهذهوراء3،ن0.الظا!ررداءها

لوابرا((ا!ماءيلا)جيلمثليعيمتيانالأساةهذهمنير*نو!.آ-!"ا--.،ىشدةومن،توهجهوءن،وعء4رونتز./دوا.،تها؟ءرهالىخمر

9ا!ء%اءـذهتلأونانمنهاكانوانما..ق!ب،والغيبوبةالسكرحياةؤيه!صاويقتل،مجتمعهبئدهاا)"نيا*ريمةابالحياة،حوله"ناء.،ةبا

ون/تء،بى..ةيروالسخراًلازدراءوموضع،اتمنهفوامالاتهاموضعكذلك..لخيراك!معا%"صسنبن))خوها

و/*و..يلابربينبوالىلسافهالذوالىع!قلهالمضطرعالفارراسهالى(داروـئة،حارةنبعة،ةر.د:ةنعبة((اسهإعل))عندالاحساسنهمةان

-رةا(ا!-ءرإقىبهذهالانةصهءنالدؤ،عءن؟هجزاًنالاتهامهذا"نالسكرانهذايرقنلاناكيرظرمنكانحينوعلى..باردةارض"ن

حركاته.فيوزءنجدى،لسانهعلىتضالكانتاككب"--نر\.اءو!يما،8!لإان3ؤ(نه-والغبجوبةوأ)ءلا!ةلا!ةالمهمطنيكل

3ازتو،تكرانها!ددلثو؟انتتسكركانتاسماعي!لنتصخصيةان.والجمل.والادرار4وا)ةضبب2ا!ومهازجمال3-الغبوبةووا!بلادةالمبلاهة

واكنها..النتراباليهإقودهاالذيماتعرؤءوكانتاشرابامنلىئرالا"ور.ؤضع،ا،ةاله-:ةلحظازها!!بما،كانتنت!جهعلىالقصهرةاًلمحازمة

بهـ-!ذ5اًنهاتعرؤطكانت..لموؤفها3(ءلىوء!بماءنملمهذ!كتفعلكانتوتهرةإته،4يرهـاخنرءاى،المحطمةالقيمت!"بانوت!اول،"واضمهـاؤء

..منه"سخروانسادبمالفبرهتحالذيهعنرالمجءن.ننأىانتحاولالخمرةا-؟ب،ااثاراً)ذي!و(لم!لاسماعا)!!كزن001وا!قلطبالأذهإنالى

ال!ءنجتىعلىو!أبرىوتامنه،بهوتثورعلب"زءةبمانماالواًقع!ىوكانت،ا)ءرزورةءللازإثرنه*،"كانتواذ،1،قيتنبالماز!قىف-ختكنلمالنبتةوهذه

الازمه،لرات9ؤفيءرةذاتذلكءناسماعيلكشفوقد..فيهالطبيعيرا/*--"ان..ش"هطاؤأبئا!طرية،،!فينرارة!ق!،ادماقسماوبرة

منك"اؤوقء-ورانرباس،4از،":اخيهوجهؤيصاح5حينوءكأ،!"15?لاس"صبباةلحظاتمنإء.هةل3.يواكبكانتالخمرة

!!-،،اخرنصومنوالافاقة،نحومنالسكر.إ.والاؤ،قةالسمكلوا*لمه..للألوالفنوالهة-تالمشرواًؤحالمجتهعمن1تطرانتر(ولكانت

اص---،ل"ناببشةلب"أمللأكجلاتمزركبالىتاكهخصميةهذهمحورلىاءئرارمهكشمفها!الىإاواء.:قىاوأ؟ةط51هذها-هـرص-ةأفي!اكإناروعن

العربي.وطننااط:ف،ه-،اللتين؟?ةرونسلطهالذيو"!!*وء،بسكره"الخميسي"

دنط:ا،/طنربنطاًإ?ءساط-ءد"شفس-ذبولعلىونعابطرهءدلأحظاته!بماكانتتنيلاوالقوة،السكر

اكمير!ذاا،زتاةءنتكل:رلاؤدا)قه-كأفيالاخرىلتءصياتادم..كاكللاوء؟حقييقت"في3لحن"اسمدعبل)ءسلأران..وفرانجيهما

..الهمافيل:قياالجثرليرمثلالمذيممدوحشخصيةهناك..العميقاف!والينحسميناًبن-،(ممادوح))ب-ممثل!الجد/بالجيل!تطع

ه--رز؟و)*ن..معسكرهببنوحبهبينؤهبرةماساةعاشركذلمكانه..بوضوحعنه.إكبرانهـو!ءب"ولىال!،دوضوحيردركهان-أسماعيلى

.إبا."دشيئاتكنل!المسرحياتمنبربر3فيماجمنعرؤ"االتياأساةاالمأءطةهذه/بريماكانانه..ويررور4،ألىيهوبرومىء،بهبربجلحاملوانما

و)ع،!هالاكانتؤ.ا..اليهاالمسرحبةتق!.!لم-منصقاوأقولها-بلىث!ء،كلادراكماساة:الكهـرىءأسا.نهور--يا،الضمرةمأ!اةالممنيفة

د-ينوابىءتلزكرابينالحصومةر(رزهير*نولم،رهااهت.ام،!.نركز

كب"رشأن"ن-الخط.:ذبيتفيابىقاءوالسويربرفيالبماًلىاذهـاباعه.......3....5..بة.0.0.0.0.0.ص......حممم-..

كذلك.تمتيلهاوفي،(لقطعةشاءفي

واذا..الاز"ء-،رءنتعبيرااورسحيةفي؟(ناًلىواقعفيمه!وحان
ت-احىهـلم"سرء

المأساةءرو،لملى3الملهاةهذهي!ان"وا!ء!اعيلحسنين،)وءمهأبوءكان0.5
،

برتهاناللذبرندم،كاز،واذا..الحزنوسم،تالاامت!جاعيدكل،الم.يقة
المسرصبز"هـذهتعط!"ءمدوح))شضصيةفان-والاسىبالدءووةؤيها61لىم!مةليى*ارةاًدأ!اقى11

1)*-لى.اهـ.الجدإجملالمج4هثلوااولفاإربربهالذيالانرتمارء!ى41

ا-ويس!اؤكما!اللي!،ربار!طوععلىواة:لىالجاصعةتركالذيالصا!ي17ع.دجاز!برر!،نصزءان.ؤرصهة-أدالأ!ءا!4

..عنهوازورالمفاوضةلمنطقظ،رهاداروالذي،الاسماعيليةورمال

ءمثاكأالىخاصة11،مل!كأحسابهفييضعانتطيعيسىلاالذيالجببل02.ق*رارةطءفي!ع.هـ111إمر!أاً!روىالم!ت!اعر

ممدوحضحىلقد..وتأجبرهاالابنيةاقامةوفي"بي!انوا!بعزبةا)فبم..4

وطنزرهمصلحةيلضعكا!لاكدنعمإارونشعمبسهتببنابوجةاىواطالذيزرليه02.))))))إ)اطاار4

.مبضيهن!بهـ4

ا(،در-ةالقيمكلعلىمم!وحششصفيت؟صراوطنيةاالقيمان4.!.)1)1))الثأ،!بدل*إسماًرولم

الوطةب-الحظويرمود..ابوهمثل!ااككبماالمنحوة"القيماوالشر!ة،4

اقو،احترركونو،سانوقيماعزلةونحةرق،اثمروح!اةفيسل!ماالسلعم"ا؟..)51ء،"،غىا"الموالمهو.المحالى*
......م........ط4

"حوروومالهبد"كه((ممدوح"جيلويضحبما،الانتصارهذاءنتعبيرا4لم

ش?ذاتء"سفيحد)دمنال!.،ةوتدو،الوط!انت!هصاراحلء!(25.ن"صه!لمهءلمئم!صهـ.دة!حةرال"م
..............-..ر.

ر*راشمع!اوء"،رع،اصاؤ!بامعناهـاالانحراؤءسمواتاؤقدتهاانلعد 4......

ا!تبأرمالواالا-لربةاكداس9191ثورةعظإزيلاندمد،ثوراتهذلك؟4

ا!هادبرقى.انوارمأا(ناسمنوحربت،ا"قهاقطمس!تقوقهاانهالتهـ

لا:

؟ذالىىاعيعل،ةصنهنتمض،3ؤع-قىميلوؤ،مورد"ا،ارلمض،.بس:)خ!ا"ئمةفصةؤضللغاكأاننىا4ثبيرواًر-ددر!طارد:سر0 ......بز--...لماا

نقطكقىأرجحهأعلى،وكان..اًلرةالةعطءر،في-ودتهءلى،كان!قد4

..!هـ

.اصلادةواالغفلةمظاهركلعلىال!قظالتن!هعضهسوكان..المثقل .......!ييىكممحسمحورعه.ححر-.......حمممىهـ.....!ا..
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مهيص!سي!سههيسههي،!هي"!هكههي*!هيسيرز.كيدالممهر!بب!فياًلثالو.!ةالاجيال-2

إلتعرترترمترت
.ـ..:.........ير.ثلان!نهاجبلان.اجيال!دلأ!كأالمسرحيةهزهفيادقىوكذل!

:يرفعء-!،3-لمكمهفببهامنمأهو2لعددميرببصرقلقالمحرلفذاع؟-المو.وجيل..لهاوجهاثل،5-لاررء،اءبزو*-*ين-!،مال3،س،ةال

ث")ر)فالتالعمهلتمارفير!اًلالفنانا(واالااويررجوننتهعكرستنصرلإهد،د!لا!التاريخومنالوطفةالحركةمنزطاؤهاقكطرحيةالمنض-عصيناننا-أ
:."مهثوح"جيلوهوالم،ساةءلىالار?محارر.نلثالت

زههءه-متبلت4ااءباوو"منر،اراأسى"ماالذتس"رادرتعاو4"ررا""بز!لمااوبزل"و..،1حن9ءإظقة2رلىلتماق!ة

.العامل!ااًلجديداًا*للاف
4"*لمه*ء*لم!،***مم!"*!ثيمم!ده*د!هي4صيلهكرمهي*مي*،!هي،8!--ذهبقيم3،واضتمساا!ا9تورةإهءلازريا!وءمهااصدو

والامه.اًلمسجنعذابمنلقيءاكلمنارغمباعلبهاواصرارهاثورةا
..ر"فيالتامدار!،ءنالروالةاخرجاىاحتلاهذافيانا

..وطريقهـ-اعن9191بثورةالانحراف/مثلالمذيهومنهاوواحد

الخميسسا!حتضحاأ"،رولضكطلفم!دثؤوروسبظلماوالليملىيهالهذلكنيالمسرج!،مقلوبااخرسلماهذهبقيمهاوبتدل،ق!بمهاءنيغفلو،السا-م

،ماوا..الاءرو!!ا!حداتهذهكانتهلحوليىورسيظلاًلنقاش..فيءـوماالسفلىجاتهدرو!/كب،.ىاؤولوا"اا!*لضا،رجلأ".ظ3

ذهنه؟وهميالمؤلفنفسفيالدالةنقطةكان.برراتاو!"-4سلوكهيجدارولوإء

...عم"ءنويرت،الجديدةالصحوةيمثلالذيهوصهاووأحد

نشع!!ينواتحالخناقضهذاذحسفنحنتميءمنيكنمهماالتورةفيو!برهـدها9191لثورةاله!ج!قىارقيم-اررءنلا-

الظجاهاءاتوالمج،ا)ثدلأثةالاجيالهدهبينالىضناقضاًنه..المسرحيةبالحقوالايمانباللهالايمانمنايمانهوسدأ،و"طاردتهـمالانجلإئرءلمى

ق:-لماؤلإر"ؤك!،"الىتترؤيه.فميشكانتالذيالمتنال!اض.ما.ولمعاهد"،كاملمةسيطرةءلببهيسبطرانالإإها!!،!اركور.ب،اتمعبوالابرما!

هم،السنتوعلىالالطالاءهـالفي&ظ،روانه..و
....""ح!دممنومودهر.،تلهو.إقدم

ارإلأ:،فط،لهذاخء:،مظهرااةالصبزكانتوقر..واقوالهمتصرفاتهمفيثلاثةانماطا،الحالبيمةبرول،كذلكاقتضتالىلاثةالاجيالوهده

،والمثلالواقعبينمعلظامان..غرإ:ةحياة"جياكانالجيلهذالان!صذاوراءوكان..بهااحا!تاو؟بالطروفب،1اوحت،ار"ماودرون

ضا!عا،واكأدجطسلامالاستبينبامضكل،اكورةوالخنوعبينفطرجحا.عنهاتحدثناارتيالمخنلفةا:في-"ياتاءـذهادهـلموك

والفقر،الشجعورين،والذكاءالبلاهةبينينوس،والسيالصحوبينفئ3-الحرهـنؤطا!*افياًرررجسةوتض!!ءناذا!ذا-ب

راب،وال!ءالبئوبين،وا!مامالج"لوبرين،لخوالكاكء-صووين3!(%ان!طيمفاتؤخيوجهمنالميهاننظرصيناما..الموطنبقي

المظاهرهذهل3ان...والضياذقىالامانةوبين،والرقةالشرفوبين:التاقيينالظاءـر"!ن

كاهمختعقنهذضؤثالذدنرت!ص!كاست!واخاايفماعثمرالع!ضىدهأاذهـانفيواصصاقط-ير*نلم"الكوء"هـيا))م!ىار:الاولى

....تاترالذيالن!وعلى..ءثلوهاالذين(ذهان!باوايفو!االذ.برط

ول!لهكةيههاانلا-معفس4اًتءورحمسمينق!(وألأماو"لعض-!م"بط3رمتقعيرلخثسونا.قبلمنالبه

3طفيوروة"،3.."المئىلممالمع))والسرقةن!ةالخطفياذنهالىغارد..ا/جا.بىناررسحم!الصل!ذا!يافىساةج(ذبان"وأ)برار

"...مرة،الاعلىالتلجيل،الجدإدالجءلادتهتارالىالا"راذنر"ى!ق!

يشربموان،يتهزقانمنائصارخالممماعهـيلآهذنفيهكاكمالاكابدليخت!قعلىاخرىومرة،المحبءلىادي..اكف-قاب"،ةى..نفسهءلى

!ء!؟،االىالاءورديران!حاولجديدجيلا!ءمزق!زرامنءهـىاعني..ال!ارجييناعدافعلىوبضاه-ة،هـ،"ومجتواسرتهبب!4

فبىواضحا..واضحاجبةاورساجزاءفي(لضئلاضووا!راوؤ!.وجلائههمومحاربتهم،الانجلتهز

نفسهاةالىشرءصهات!ذه-لموكفيوواضط،اً!ششصياتبينماغلاقة؟ص+إةا!س4لهذ"إ"ياكفياًلمرؤ*ر!وماص!2

تبفي"تإؤفثال!-ذاكانالشعخصياتهذهبرينمانطاقفيهـ-،لأمفيبرساءلاننحبولكننا..ءلمم4بوجالمسرصءقى!ىتاك

ارضه.ودينببنه،4زوجنروبينبينه،اسماعيلاخيهوبينبيئه،حسنينسي-الاسالخبلتهوما.؟.ادبريينحورونالمسرحبةهذهبناءيرقوم

عنهبوتالذيالى؟ضاؤضهذاكانوحدهااًلشخصعبةنطاقيوفيعلميهاب!والذيالبارزوالطابع،داخلهامناجزازهاكل!لمض"ماًلمذي

لشى.1ال!موهأساة،اسماعيلوطشاة،نفسعهحسنينمأساةالبناءعل!بهايهوماساسية!مةهنالكهـل.؟.ا)ظاهـرةوجوه!اؤي

،النرأليفبرطاقفيالاءمالمنطائفةفيالننناقضهذاوتجسد-كا؟..الفني

كلها،ا!؟مةيلنطاقفيوالحواروالحركاتالانساراتمنطائفةوفيالعملهذاوجهتهونارتبم،تالسممنمر!وعة!ضالمكتكونقد

لها.والتقبيربهابالاشادةجديرة،اساسيوا-دمرتكزعلى"ائما.ببدوالعملهذاقانذلكوءع..الففي

الحواربهكتبالذيالاسلوبفيكذلكالتناؤضهذاحوانعكسؤالتناؤضهظوابراز،اًلمجتمعؤ!التناقضاًلىضبهالهوذلك

..عل!بهودلعنهاشفا)ذيهوالاسلوبهـذالعلبل..بهوأدي.،؟واسلوبااروايةلغةؤش!وتهمصء.خ،والاخراجا*فا!ةأ

فيس:ادوالذيالىةضاؤضهـذاالروا،ةاجزاءاكثرفيدائمافهناكا(ولفحذه-نؤيعتى3انالذييرالكلالخطهوالىةضاؤةثان

ارتجاجاتوةتمح-الموا!برللفاوالشمرةزجاجةللفالورقة)ا!شباءالسهارني،تبهالذياهملا)الذاوالأنبىا)نفسيالمرإ*ؤو!و،ا،خرجو

الذيصلمؤء!والأ.(.الخاصةلمحةوالمصاله،مةوالمصلحة-البيوتوفتح.اًلشميسيواخرجهارهواحت

واخ،سةالعمهساعةفيالاخفاء،اج)الاافاظتجاسيفييدو،المسرحيةفكرةنبتحت،-الييضجملفيما-الىتناقضهؤامنلمهولمه

بهلمتبالذيوارجظؤض.بة(اخرىكترةوامثلة..ةافمنلملأنفالنبعةانبمعنى..ومظهرهـاامدار!الوطنهةا-ركةامنءفتوا

مواقفه،من"وقففي،(ا)شالمعلأبم)اسشطاعوالذيبهواديالحوارا!خناؤء!ان،اخرقيعبيراو،ر/ءبانأبالجوتسرباتا)؟نيهـ!ي!ا!ضف

،لىيسويس1جبل9!راتهء9ءنتحدثحينتعبرابرلمغعمهيعبرانولم،ء-ردا،يدلمواءنه..امملا!ذافيالاولىااوضوعة!ون39

لكل،روتنابذينمشتلفبنجيل!بنالى..ممموحوالابن"حسنين"الابالىيقصدبرلىا،ؤلفلان..التئيالروملفيمجردايى!وانلهإ*!

منالمواًسيرسرقةالفارةمن!!يرالذيالابوجهة:وجهةمئ!مااهلفيءماإجرداالطابعمحلبهايرلغلبسحبةاو"جردة!*رربئة"سرج

فههعنالافييىزز-ئرحةالفارةيرإهـمنالذيوالابن،المعسراتغتعلمق،التارونجبةالا-!اثاوالحادثةؤلمفوجهـ11وانما..الك،فط

-89الهمقح!ةعلىالتتمة-.الضاصيالنفسيفءجهعد-هاوزسجبها
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ير!مننت!اك!الارضانيحس-بصفائه-كانولكنه..توغايافراًراتعاب!ه!!هنح!!!!ه!ههـهههـلأل

!..!ربصرءقىاوأو"ىف!جحنحتهاكأنما،طرإةولادءثةتط"ها5بنايوفي!ر!ة

وسهـ"!!ا"ءاصهدغعطمعا!اهمأو)لدمحرسساط،كألمعلالحهدجيلاتلا.او!درمملهذا!-83الصفحةعإىاثتءورت!نا-

العمب!،الادرادسيعبرولاالصفاءعئيعبرالحدإدرإ..../

!سهرهع!ء3س ته

)-ءهـطونوانه..ؤدميهتحتتنفجرانتوشكالتكبماالكببرغالالغام

من-نقذهلاثمجميعاالخير!يهميرفترضلانهالمواطنينكلمعبأدسصجنبراعةان3ماالتد(الئر)البلدابنكان..وررويرعهـمالمعسكراًت

يسلمانفيوؤ!ره،لهاللهرعايرةالاالمواطنينهؤإلاءبعض!انحرافوؤكأالمنطل!""منلهكانفقد..الاداءوفي(لحوارفيالنأفمىهذامتل

.الوطنامر4الهومن،واليدوالحاجبالعينلغةالتمثيلوظةالاخرىاللغةومن،ذاتها

يرفلمل)تتامه!فان،المسرحية!بماوت:ريردصرشأنمئبر*ئموماالمغاتاهذهمنلهكان-واكأنجبروالاءراءالإوحاءلغةالثالثةاللغة

و،هـلتءشظ،-صامابمقدارالم:رراتهذهنغط!!لاالتيالأولىبززغ3نراا(وؤفكهذادديقحذد"ودفدي-ف!يهولمحق..ضخمرءصيدالثلات

عليوو.من!ماكلا.بطمئخانالى-الغارغانباءتطروالابنالابفيهكانالذي

7المواشبر-وسرؤ4الاعداءطعنان..ارزصاراًنهالىيتببروان،غايتهمحن

!؟بجاروزنيز!"هـءروةمادا-!وؤهئيله4)فتفييغلافبانكانا-بب!هم!فالعنبالبعيداكتاوضعلى

.تلاقاحىن

نا..زؤسهابيإنوتيعزبةءناؤولهااناصبيرغلمحصكلمةبقبهبت

واووروؤواهدهج،سببلمهايباواً!ضىحسسنينبناهـا1!قيالىمزبةهذهالتئعاقض!-فاً!ررأت-،

دغ4111أللاا)ذيرؤءالمنحالجيلمطا?لكلرائعتجسي!د،"كراءفي

الانجليز،معالتهاونالى..النقيضالى9191سخةنرورغمنبهوخرجتالى،ملكل!ذااساسهنفسيز4ؤكمراًلتناؤضهـداالىءشبرصحيناش

(لهصء-وفبم،اؤ*رياالمنطق3لىدهـء"ؤ!بماوشوووت،تهيرهوسممت4اتادكراناصبولكني...ل!صانمن)كثرمظا!ره(نداجالؤصي

وب:تالح-"ءاءزوجلإ"ءنمرؤت"..المحليمالنرت!ياًكطقكلكذلكلؤ:ماجل،ادتقدمانوريىعلمىالاموراكألملاطفية*ص،ى.وأنذيهو

اأكأصروفي..خادكل""حركسات،الربرعةااواقفبعضدؤ!،اليه))حسنينااأقمةاؤيبرقفالذيالجيل"ث"سواء..بهدهاو"اغالم!،،ب

)ءحسكينااأءطى،عابرغلرظاتؤي،النساءالىا،كفات"نيلانضضهذافيسواءاز"م..((وعص،بت"آلشل*لمما))ا،رضعلى.إزحفاو

)،ذأتمثيلاذ)كفر-(نزوج"4اءطى"هااكثر"خادمتأسرحيةادير،-،ؤ،ماًنتيان":ر.ررمحاولاتيغطء4او.بر--ترهوكئط..الىتتا!ضد

س"ء-،ا،،وانقاود/وزهاب!موءها،انكلزبةكازتالذياكوربرالانحرافكشفتالرأورهسترتاذا،ؤصبيرغالمحاولاتهذهكالإتفهد،حسنببن

فيه.لمضطق.وكسننم-ذاول!..هانرأىءرتالقدءينغطتواذا،القدمين

لي،رر.بروو،ألال!،كانوما،المسرحعلىتظرلمالعزبةانحوصحياهـذيا،سنمار!ذاان.بةكلكنها!تامنطقاكان؟زمامكان"*هـ،رالالى

هـب-فرفةتروغ،ير"دوفيما،لهاتونتصعلاالتيالاخراحاس،ليبمن..تارر.إنالىلاعلم،ءالىبح،جةازناسنينلانعلى.وقولكان

و-يدازولانت3ولكنها..المستعارورسحهوؤهـرةالشمب!!الرحهناذيوا،اءمر،سةاءنسةواي!نهان.وجبالىةلاميذانإفولكانوالذي

تهسؤإتنشيءكلووراًءشيءكلفيكانتلانها،ومعنااذهاننا..بقلبه!تفيتمؤقفيهز.برمتهلقي-.وغلبونلالانجليز1انيرقولكان

،4دهتوؤبما"حم!نين"لسا!علىبخاصةوكانت..ثلينالممهؤلاءلاءاج-ووفي،و?ادهت"انجدإبىالجيلؤيادغودى..بؤؤادهاعي

تشت"طأم..الخإرجيمةحياتهوفيالداخليةحياتهفي،وؤلبهغلهفي.وطردهألا-"صمار

ا:*دافي.لاءهنناتبدوكالتوانما،للمسرحالمخلأيةالساحةعنابدا،يرفابلم!-،((عاقلة))تكونان.لح،ولكاتالتيالتبريراتهذه

ل!ءتينالحياة)ملهـاكان..يغطيهاانشيمءبرتطعولم،الراًبعتأنيلابر.بشةساذجةبربرات.برون؟نها..اًأتناؤضبىلهذااخرىلىربربىات

ص:-لينقطعاناوشكفادا،ولها،ب"،يعيشكان،لهالموتوأزمتها،(حسنين)لسانعلىالءتمعفيالعليماالطبقةررأنعلىاً(رغهذه

جم،عوكات،المعنويوموتهالمإدرةحيانهكانت..فماشذكرهاقلبها)ة!الذيإث!(أم)المطد،نعلى،الاخرىالطبقةلسانعلىلأتيوانم،

-ب"بموتا،فىاناقيامهاكان..انرراًؤاتهوجماعاةالحبفينشعاطه،إء!،داوبريناللصوصبةبين،الضيازةوبينالشرفبينوبربرببساطة

ء،ديت!هـ-دهيالعزبةان..الجد-بالجيلبحياةا/ذاناواحرافهاكازفالمسرحببةلحظاتمن!حظةفيالمغنائموبينالسرقةبينآلفبل

واختيادبهالملروايةتسميةافكانت..والانحرافات،عالمطلهذهلكل.اًكوؤ-قل3موفقة

الاؤيىمحياغفيالكببرينالقطهجمنهذينيجعلتع:يرالها"ئر،نوني"اسمانمن؟ربمكنول،ا:رراتاهذهل4.نمهـضلاالىتنتافضولكن

الت-رهة"،دلىبئوالمطامعناحيةمنالاجانب5291.0ثورةقبلالمصري""لهالذيا)*ءلولادةءن..جديدةقراث.4ولادةعنالشرنقةتتمزق

)،-ذانربرزا"بيانوتي))و"عزبة"لفظتاأكانت..اخرىناحيةمنالن،-ةؤكبما)(--ابلفطةلهالسابقالجيلعنهعبروالذي((ممدوح"

الواؤع!وفيالسياسةءجتمعاتفي،اعرؤ،1ارتيمجتمعاتهارعضوفييرةالمصر

ايتكأهـ-"نو""!ااكرالحتإنءن،ؤببهغريباًبرجاءالجامعةمجضهمات

اوررجبهفيوالجبل،المرأة-06"الاولاد"لةظقى!ما

كلهـءدوحخ،رما3ال!ياغمسرحعلىخهـرواالذإن"الاولاد))ان

هذهـمنا*ررينناتجمنعنانردثاناتمىكأتفقد،ور*دت،ؤضء"علىودلوا،1أجبلز.وفكتهمواالذين!مإ-صحاعلىورفاكه

.((1،ولاد))جيل،الجد!دالجءلوعنؤجمهاالمراغءخ:المسرحيةيرأ/واوام،ود!رارر-قىولمحك-ؤةتعمقءنذ)كالىو"صلوالم..بعفوليش!م

./*-نلمالمرأةوان..نحومنطالؤدا!ديرتااناثم!وولكنييردر!ءونكشءراءملوا4يرولمم،اهـطءمنإتزلمواوام،ابىحر،راءكلن

ءلىولا(المسرصيةفيسمعناهالذياكصصرودفي1إؤلفابالءلمى،وانه.،ت،ؤ"هوارتالز)فالىتجبروالىرخرجونئمررونويرقي،بر!كؤون

..كئنير!يالخرحبىلانهـ.غا؟مادراكوراًء"ناًحياز،عن"وع"روا،ءفوبرااص-ا!ءااحس!وه

الى"ط،عت(المرأة)منالمسرصجم!ا)ء"اكأ،صتالذيالظدرانليرا؟ءك!ا،،رآفئمنؤر؟:لفيه!*ت!الذيالرو!بئاحىإ(مم!وح))

جانبالى-ح!سببنروجةاسلإطاعت..4ر3"!ئيتوان،!يهنوؤقان،بىىوكان،ابء"الى،/نجظردان..يئ-ضهاانبر-.طعنبمو)كأ"،نحرببة

اممر-ء!ةا.نعطبمااد-التترالمعلموروجةاخي!هءقىواليبي!تهؤءبخادمتهر"بلأث-4"ع)"وكا!،الس"بمبرار.هأىل4ءهإ-سمعوك،ن،أكهالمعلم
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مبرالقيال!جمرهـهـامناكنراىالمبرونيرصنر"اًلأولاد،،!ؤلاءأنالتخف:،ادا..احاحااوانمراقاـوبةنبدلدون،ايهتتاج"(دلكمن

لهم.بقيالذيبرءونانيجبماقيرركانتانها..الشالمعلملامراةالمتصلالصراح

الم!إت!ة.الاذواقدويد!الطعامفيالملح

نالاسنطعتاذن..اؤوىواشد"مضلبالىءصلن!كانتلوتمميت،ا،صرونالاولاداو،الجامعةاوإلادسواء،"الاولاد"اما

ناوبينبيةببرحوللادلكرونحظيولكن..الممتلينءنشيئااقولمنا!عفاربرتافيصبت"هما)ذبربئهؤلاء،الحجرير،كلونالذيرو..البلدأولاد

دااصسوان..ضصعبفدور((ههتد*ىأإ.أفىاًو))إ،:د!!1دورالاحطء--نا،أء-دثوان،اؤوولانأطمعكنتاصرحدإث!لهمفان11الزدق

إ-اءكأ،واالتفاهههذهبمظ((الباشم!دعص"يكونانيتصورلاووجه،ل!هاندبةا!ةكماا،5،توا،علي!مالىسحيةالقتهاال!!الاءباء

الذيالسلأيرللرجلونهارهليلهف!أنفقالذيالمخططيعطبمبحجث،برضحرفواولم،يف!والمولكهم00ي!بروهانلهم،ارادتالتيالمحياة

ناأرإط*اؤرانبا-ءهـوإكأ1وهذهاليسرهذابكلالخمرر(ئحة!4تفوحقددتوم،منابعدونسوطهم،طاؤتهمفوقمهمتهمكانت..يتمزؤواوإم

"طيا-.؟"كأ"رلماذيا"الديركورا)عن؟ابرضماالمسمرحعننسصئاأقولا!نححراؤ!ءلىاز"ءسوا..مضوامولكنه،عضلا.نهممناقم!ىوواقع"م

؟الفصول-،ةللحبرداًلجباًلاؤقءنيركشفواانواستطاعوا،والتمزقوالتئاقص

؟بره--از،!والاسماء"ا"4الىصوبسفياًلاؤقىهـ-رراًقئءةواًصينالجدبربىة

بيانوتي"))ءزبةاشهدؤضيتهااكيالليلةهـسهحلوةكانتلقد.وبنادؤهم

..ايرضاوروقة،و.نىيلامسرحية،،غنةكانت..وضسيقهاًلمقعدقلقعلىان..تحضرقولانركووو!ا،بيانوتن))عزبةاًلاولادهؤلاءس*نل!قد

...بدوؤ"ماالشميسىيؤرقةفهتترالذيالمقركلرغمغنيةكانت،ادكللأموسطؤبوجدوا..دورهـص!ءنعبيراتابالضبطهوذلك

طراوةفيواكثرهم-ممثليهامنالنالمئةاًلمجموعةهدهاًليستولكناكيمهىاإكزبةاحرقتاكيالناران..منه.برخرجوااقواستطاعوا

ي!"ألاولاد))!ولاءءنتعبيرا.؟.الرهـ.بردالجيلعن"نعبيرا-اوكصرليم،ة14وبشرتهدضنهانركبمااالقوةو!!،القديمالاسهضممارعلىاًتت

!؟الفنية،ةالحب!-و"ممدوح"من"حسنية"زواجوكان..لهاوعملتالجديرىة

فبإ-لشكري.اًلحبتوجهالذيالمطهر،الاولادجيلظةرالظفر،لهذاا"ديجص،بالنر
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العقليةوللحياةللادبليمكنلاالضكأالضروراتمنضرورةفيالادبتخلفبينيرلي!مصمقتةسيرالىبحاجةاليوم

أنتسكالبعض،ارجعناذانص،لغلاولعاضا..عنهاالاستغناءمجى-،لاتهافيالعامةحياتناتحافوبين"وشكلمضمونه

هـنأدجمهناؤدوجودعدمألىالادبر-ةحجاتنمافيالضأحرألادبجنب.وثيفةعلاقةوجودفيررجاولا.بةالمتعددة

.ألنوعذللثصدرصوببروالقازاونيعنيهمالمهنانعشيهولا..والحياة

الث!عبطموحيستوعبادبجىدليوحيثم،أز"والماحوطالمحهـمطنعةفاتالاضلىوال؟ءاحالحياةسبيلفينفسهالادبا

!تطرل"ويرورممواصللىألارو"يصوروزوعيت"دىو.يساهموكراصتلمهو-ررصهمستقبا"نحوالثصعبانطلاقتعيقالتي

علىفدناجدروبهاعراهيويفوا-جماةالهرزينومسمتقبله--،ةبالحبزغنيأماوا(للحياةالادب)علصهيطلقما/وهو

مصاهيمهي!قربالتجاربوشمولالمعرفةسعةفيطرازهعل-"وتحتلفالادبفيهمات!اوصكانيايازمانظرفابكونه!

ء-ءالخالالفنية"جوانبضث،ف31أهموييسرقرائهالى"تحولوظروؤ!تياراتمننؤسهاالحياةعلىتخفلفما

.وا!كونوالنالربال--،ةمعرفتهمتعمقالتيوالجوانبتشث-،ر،اوتناقضهاصفةالىصفةومنحالالىحال2من

كلذاهب"واختلفتالادبسرودارزعددتور،زتووعلى.للوجوهبعضفيمعها

م!ذاووبالنقدمجالفيظهرتوصفمموز،ز"ص!خهوتشوعتاختصمهمافصراجته،عىئشا!الادبانوباعتبار

كلت-4ؤ!اص.فيو!دلأدبؤهه!افيوتحىحل!ا2تلضعيشضى4الوجداليهوألازءعاليالاد،بد(تعنألتعبيرمىابوابهبحهلى

ا)-ذيوالن،س،ةالحبازاءكل،زوعورناعباءتحمبا"وفي!واوزصنررو،صره،اصياأ)--(ةلهتحصعلماخاضعفاز"

الاتبس،هؤبقدرربالتاحرىبيشهاول-ى..بينهميظو.والركودالابداعودواع!بوالتخلفالتطور

ص-----تقل..برزرأز"قائماعقا-،صجالااكفد.رصخبرألذييرثا!!لقياعرااللادبدبليحىثملفان!كاومن

ال،،هـ"ووىإ-ؤت"ءىالخطأء--،رهول"والملامحالشخصيمي"وحفلميقةاور،مةاحياتناووجمنببخهربىبطلاكا-4وانتوتطوره

الؤسرر"ال:لملأد-ص،ذوالىإعرفزراوألىالادبا)ىبر،لف-جهاءطهساالتيوا)-،رر-جمةوالخارجب"الداخليةأظروفا

.باج!-سعهـ،.بابهفيجدبابحايكونأنيمكنلاومظاهرهاشكلها

رو-ءددايواجدقدالنفانظروفش،الىوبالنسبةالنصوهذلعلىبال--،ةألادب-ارتباطعلىزؤكدأدوني-ن

البقدوانص،خ!صوسهلةمواجهتهاتبدولاالتيالتماكلألحياةظواهرمنظاهـرةالادببانلاعتف،دناالاذلكفم،

رظهرولا..ادرزافيلىوحصدلاصطلاحىبالابمعناهالادبىالبواعث!نعددوجودعلىوجودهيعودالاجتماعبة

ىلىألىةصذاصثلأنالسحياضرةالادبيةأحياتناسياقمندراسى-ت"أنكما،ووجداز"الشعبباحساسالمتصلة

القريب.الوقتفيالظهوروشكمنهاطموحهواستمدأدهبالحياةعلاقاتهخلالمن

ولجمنانمصرفيظفرقدالادبىالنقدن1الىالنطروبابالوعىالمش!بعيالغشالاحساس!يهفريتوناقدايستوجب

فاز"بالنقدوالاختصاصنالخبرةدويالكتابمنبعدد4بانحياةوتمفاالعضويةألادبعلائقلاكتبنمافوالادراك

هشءثاربااكثرز،أتصالبحكم،لنايتوضحأنالحقمنوبالتالي..واشوأؤهللمثلهاألتلقائية،واستجابتهلحاجاتها

مدأرسومنأدباؤز،يملرسهالذيالادبمنالنقدموق!العرافتفيالادبت-لفتبعةمن!دراداتهاالحياةتحميل

البحتالؤنيالادببنظريةتقبا"وصدى،فةالمعروالادب.فيهويبلاالذي

اليوميةالانسانقضايالخدمةنفسهيجندالذيالادباو.الادبيةحياتت،فيالادبىالناقداهميةتدرلىثمةومن

الاجتمالمجبة.وحياتهفيخصورا5،حقيقتهفي،الادبيأنباقدعملوليس

تتعرضماهوهنانغفل"انزحبلاالذيوالثيءوزحوهـأبالحياةعلاقاتهوتلمسعهالادبلتاريختدسيره

وضصفالصياغةلىصعمامناليومالادبفنوناكثراليهمنهينتظرماأحسنهوالبابهدا!ىعملهليسبلفقط

الادتنظريةفهمفيالتوسعمنبسببالفنيةالقيمةفيالوقتفيأدبناواقعالىالنسبةباالناقدمهيمةاًنأذبة..

بعضأستغلالنتيجةالاغلبعلىدلكوكان..للجباةودرسومظاهرهتياراتهوتسجيلنشاطهورصدالحاضر

وللظرو!المفهوملهداالادبئعلىالغريبةالعناصرورثناهاالتيوالادابلهالمعاصرةالائسانيةبلادأبتأثره

،58



4بوبوالهفكريةوالسياسيةالاجتماعيةحمهاتناوواقعالحالاتبعسفيتتطلسبهالتيالسمهياسيةاوالاجتماعية

الانجبرةألتطوراًتء!لنانطياقمناستصبعدناواذا..معا2لتبير1بحجةللادبالفهنيبالمظهرالتضحيةالىادىمما..

هـ-نبقراوفياسى!يموةموعاًلىاحالتهالتي2النقدفي...للشعبوالاجتماغيةالسيالسيةالحياةعنالمباشر

لخش!ج!ع..صرفاتوصجهياعملامنهنتوقعفانناالفلسفةولارالحياةولاالناسبالالهاصلةلااكثرهمبواعثوكانت

كلجتهمناؤ!،ر،ألانفعال!بةذاتيتهخلالمنليتناوالذيالادب.الاطلاقعلىالادبىبالفن

الورراقفيالع،صرسممانالانب-ياةالعلاقةالوثيقةومثاكلهالىمدءوالادبفانالثورةبعدحياتناالىوبالقياس2

واجبعالنه!لمذامنادبيعملكلوان..وسمتقبلهفيطررقهلهيوضحالعراقفيالانسانبجانبف!الوقو

الضاقدعملويكون..ش!بءكلقبلالناقدقبلمنالرعايةالصدوانيةالقوىن5عددضديخوضهالذيالمعترك

وهـرىلموضوء"فهـمهوطراقةخصائصهيثرحانازاءهالرجبةالفاهـيمعنللدفاعاليومعقيرتهاترفعالتي

ألكف-،حطر/بئفيالعراًقىألالإسانخبرةالىمايضيفههذهمثلفيالنقدانبدولا..وعملائهللاستعمارخدمة

الىتورلملأ""طر!قوفيوالر-عيةوالالهمتممارالعدوانضدروالانسانالصناصرفربتوالادبىالعملنجاحيقيسالحال

."نفسىءلىالمقوماتعنضايغفلانينبغيلاهذاولكنفيهاوالشعبية

ببالخرا"حافلالثورةبعدوبخاصةاليومطريقناانالانصالعلىقدرتهوهيادبيعملكلفيالاساسية

طبيهـببعف،،..الحصصربهايضيقالتيوالبدوات.صرفاايحائياعرضاوعرضهمابهـموضوعاته

وبعص-هأص!طنعنطامالىنظاممنالتحولظروفتسشوجبهالاىاقنعرضانالسطورهذهفىغرضنامنليس

رو--نأخرأ-:،لإتست!نعدوانيةقوىءاينلتفرضهمدارسهواخضاعهوسددالمعاصرالادبيالنقدفيهايعثئالتي

هـ-ذه.وؤ-،..فيهكنااًلذيالخانعالتقليديالاطاراخرىومعمياتفلصةتوجيهاتالىاءلملأمهبعضيدعلى

ألىالل!وءوبدونخاءمةبصثرةالادبعلىيتعينالحالةالاجنبيةالادابن5تترجمالتيالنقدإيةالكتبفينجدها

ا-دءقىااكمعبخلا"!يرصدانالفنيةلعناصرهالتضحيةال!بهذهأنص!اذ...وغيرهماوالانكليزبةالامريكية

ؤ-ئياءووإحافبالاستمرلرعلىليحسهاللساجممةوفطرته!ل!اريءتوفرهانتستطيعممااكثروالتمهحلالحذلقةمن

ورالمستوربىبالحياةوثقةبن،ءةوحرلةتلمةانسانيةسنيلصكةان..ونقدهألادبفهموسائلمنوالدارس

وبالظفر.بالدرجةتستلزمهاضروريةحركةذأتهابحدالادبىالنقد

ء)-ىالترءلىالناقدعلىيتعيننفم!"(قتالووفيتتباينالتيالعلاقةهذهوطبيعةبالادبالقراءعلاقةالااولى

ءا-"،وال-هـب،خطواته،تسديدللادبالاجتماعيالمفهوملاستيعابمنهماكلكفاءةحسبعلىوقاريءقاريءبين

منالمفأ!-ملسمواهمايصطجهيفوقاهتماء4!نقدراواعطائهز!لموخن..بهوالانفعالمعهوالتجاوبالادبىالعمل

العكل--لعلىالحكممجالفيعليهيتعينكما..الادبيةبسببألادبيالمملمئألناسرووؤفتوحيديمكنلاانه

ة--حتواوالفنيةؤيم"وتقد.رربالحياهعلائقهووصفألادبينشأ!رو...ا!زوقيةوحفما!صهالوجدانيةطبيعتهمن

بمظا!هـال-تاء!ربطهيحاولانالمجالاتهذهفيتخلفهوجهةمنالمبرراتبعضءايهالحكملاءعطاءالادبىالنقد

انألادبفيلالثكاذ..ذاتهاالعامةحياتنافيالواقعةالمبرراتهذهأنمئالرغموعلى..زمسهالناقدنظر

ؤ،بالكأياةر"تتأثربمارتجأثر-اجتماعيةظاهرةباعتباره-لاهـ-!اد!ااالادبقراءاخنلافرينضعألاحرى،ءوهيظلت،

-ته-"مرهونارتقا"هوان،والخارجي"ألطبيعيةالعواملوالخبرةالفنيةالحاسةوعلىالذوقعلىالساسيااعتمادا

وإ)فكرب-".وألاجتم،ءيةالمسيالىيةانحيااةمظاهربارتقاء!زيب!لىسلعدتمعسةح!ودوفيايفافانهاإلعاطفية

.الخصوصطعلىوالاغراصرالهوىملابساتن5وانتشالهما2الادبيةالاحكام

الحكيم-المحسنعبدبغ!اًداالبالغالانسازيةالحياةتطورولكن.انفنيةغيرالشخصية

ووسائلالادبيةوالميادينالاتجاهاتوتغيرلعصراهذافي

نفسهلجعلالعملالىألادلىالنقددفعالفنيالتعبير

فيإندطأ؟ن..بهألخاصةوتقتيناتهوقواعدهاصولهلهمبهجااوعلمما

بينمااذ..طبيعته،بهالمبالغ،التطورهذاافسدوقد

سارتربوللجانالجزلرفيهارظمرجعاىابحاجةهواصبحالادبيةالاعماللفهممرجعاكان

أعتباطاالمحمولألسخفمنكثيراشهدناوقد..لفهمه

اليغلهنريالجمرمونممارسةمناخرىفئاتيمنعلمهذاوئكن..النقدغلى

العصلفهمتشميريحاولالذيالخاصطمجا"لهفيالنقد

الريسوسهيلهايدةدرجمةالذاتيةخصائصاستيعابعلىالقارىءو"ساعدةالادبي

الفنية.

ذف،دأ"اساسياعملاالنقدمنننتظرفاننالنابللنسبةاما

---------ذم!ةالقلالفهـترةفيالعراقفيألادبواقععليهيفرضه
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3!هيهيى/!0،01
مم0يخينمعصشنعنشعشصشن!عا

صذلر!-م!عكنال!/ابن

الذيالن،ؤ!فغجد..جميعا،ءاجمهما،والنثر،ال!شعراكصروص،إ.اليومالادبيالنقدأهمنماص،اكثرما

النضس،صنأو،يضالقرروننوعارؤتر،المطرأزهذاًمنأكثروما.!المنحهـمفالناقدالى،افتقاره"نتنشنكينماما

بنمافحو،فيهالجورلمالاطنصورظهرو!حالىخه5فيبين.!دوالنظالنقدلمنتمكإ"الحلولالشمسنشاما

..ال-"ردعوو،عنه

..فيى"تسري،أزدهارفيأليومالادبانمراءولا

الاطممنانص-عب،نظريفي،النقادمنالنوعهذأ..وأمازحشا،ناامالفجهوتلنعكسى،الجديدبعثناروح

..لحوروءصدى،دعوةبوقبالاحرىأنه..حكهامهأ2الىحجواتليحىسباوال"ثر،قبلذيءنتطورقدفالمتشعر

تحسدواصنبالاحرىاو،اليومالقصةنقاد!ضتجدفمثلاهـ-ني!خم،قهيم،جيدمنهما1)كتير..وكلاهما،جديدة

المعقد،،ء-لالمع،لل!شكليتحزب،القصةلنقدإ!وتجديد،أصا)ة

ن!ف.-روز،القصصمن،تعبيرهحدعلى،والانسازي،اًلنخروالثسعرحىركاتامبيرواذيا،للادبيالنقداور،

ذهـ-كز،ت"،ركلفىىأو،بواقع،خراقصصيزوعكلوسجظل..ا"المرجوالمستوىدون،لليومالىيزالقمما

امتحعىرازقادبينتسدكمما..رالقصواو،بالمسطحيةؤفرر..اًلاروجن،الدقجتىءمجلا)صألهيقيضحتىكذاك

المحديثةاللانما!يت-زبن5،زقدهبزعمونمنأو،اليومألىكذلكوتطممن،روايةأو،قصةلقراءةالجومتطءصن

اتركلءنورمزف،متحررذأو،حياتب"من،الشمعرمنذهـلمثنقدا)ىتطمئنأنيندرحبنفي،قصيدةسماع

ذا-كز،عتا..حىمحر5أو،ملحىءبكلن،غير!،نض!عري،وانطى،عات،راء7منأصث!اجاليومألىالنقدلان..5)"

..والافنعال،بالتكهلفايضا،إحيالمشهـنمشحىأو،المذاهبمنمذهبفيوخوأطر

..ا،ثارمنأثرأو

ال!امي،:هجبالمالاخذ،اجوماالادبيالنقدمظاهرومن

زكونانوووإصوردافيء7يئالصلبالضهجألاخذانالجعضورظن،الادبىءان،الحديثالادبريالنقدمظاهررون

وزصا،وز-ممىط-،نقرر،والتحمنجف،للقياسصماءلاتات---)والصء-،تنيدببوماليووالمنشئين

واز-!،وذوق،تصيمعما-"أساسهفيالادبيأدقدانؤ-!--،ينشسحون،وفشجتهم،يالهم81في،ا!ات

وان..القب-حأو،لرالجما،اًلرداءةاو،بالجودةحكموتجد،ذأكأو،الش-!عللا!ذااحود!مو.لبررون،تغنشم

،اًالادب-ول،تسشعوا،يرتقرعن4برنوهيقومامعظم،حيبن-سوالم،وائبينوالر،جنوالقصاص،الشعراءدلكعتد

..شيءؤبالنقدمنليسش..المتاعمنسقطأو،نفل..2ال!واعاى

وراءابتكبكالمبادىء،الكبرىالجماليةهبأورللنلى؟-"دومايىانش-!لمءاو،الادربعندفالتأصيل

ئصمهـاوخص!ملالىصالها،تقصىانكمما،النقدتسفيدلاالإلداموكثبرا..يفسدهانيكادو،عتدهالابداععلىيطغيأن

.......ألظمالرىءعاىيفسدهوماوكثيرا..يربكهبالفعلهوما

النعدلاأثان،الادآا!حا،حدعدصنالنمخاللإأنرفتلادبيصر-لالآ!رزاتراثان..أحكامهالناقدوعلى،قهذو

........وهـ-و،قيمش!كلا،ألدسهموالنمثمئين،للأدباءالذي

لها،بصا..عاجهاوالحكم،وتذو!ها،تفهمها،تجربتهفي..مفيىدةإضاأشكالادراست"وأن..أزديادفيال!يوم

..عاجهاوماونفنده،بدقةنعرضه،حذرءلى4منزظلانعليناانالا

ر،لالسبابالاخذ،الجومالادريالشوردسظاهرومن4بؤنوفشيتيم،ابدأعهمفيالمبدعينارادةانه..بأمانة

اعتباراً)تبال:فاددفع1)جوم،الادبفازدهار..ال!لاوريةرو-دالنحينفي..ذاتنأو،جزئي"نهوكثير..فنهم

حاراعتببدل،أدلادجمماالاثرفي،مجموعهفيالاسلوب..مهطلفاوأرحب،افقاأوسبالادبرما

ل-شم1أ،سى)ولىيةاكظرذتكادو..4فباللفظةاو،الجمملة،ا)تهذ!بأدةألى.ليوم1ألادبيالنقدمظاهرومن

اكمعرفيالنقادفحديث..ا،دبيأكرودءسملتكونأنفيماابف،ت!)توقد..اخردونلحودالىوالدعوة

7؟



.النقد.قفحةوتخدم،مفيدةراساتوهيد..والنقدوو--ذاصفاتفيثم،عاهـ*موضوعهفيينصباليوم

الىنفسههويحخاجاخرشيءالادبيالنقدالتالا،القهمةفيالنقادوحديث..وأخيلته،سبكة،الشعر

..ودعم،تأصيل،فيسرد!اينصبكذلكاليومالمسرحيةأ.و،الروايةاو

..عدةكا!ل5منمعاييرهميسمتقوناليوموالنقاد،ديباجهس،فيثم،وتحليلهاانتعخاصهافي،وعقدها

ومن،معاييرهاصطناعانيحلولوالتيقتباسالامظانمن..وألفاظها

البلاغةارثوءن،فنيتهمفيوآرائهملا،المبدعيننتاجالمننتىء،او،الاديبالىترجعالاسلوبيةوالمميزات

-ةالادبوالمذاهب..فيهاالحديثوالتجديد،العربيةغيرشكلاو!ما..التعبيراو،التفكيرفيوطريقته

ألالطوي!والنظرة..والتقييم،مفالآلفيمتعددةاليومفا!رووب..المذاهبمذ!بمنبهايتميزالتيالخصائص

في.و.ف!هاخرىنظرةكلعلىتطغىانتكادالنقدفيتحتمبادىءالمننتمئينأو،الادباءمنلزمرةاراديالصواء

صف،والعلمية،الجماليةالمذاهبمنفيالسوقجصأ!صىأدبهمتميز،وينافهحونعنها،لهايعملون،معينة

..أوالنقد،الادب،الكتابةفيطريقةألالسلوبحينفي..مشتركة،عامة

،الاسلوبمعالعربسيظل...نظريوفي،وتخيله،شعورهفيصاحبهاطابعفيها..القريضأو

ستحدد،التيللبلاغةالمستقبلان..الذوقمعويظلونالتمبيز،كل"ذلكتمييزاليومالناقدوعلى..وادائه

ك!،.ونقده،الإسلوببحثفيالاصول،بتجديدها..الامين،الدقيق

ط-اةالعرربألفكربهاتميزالتبللموصوعةالمستقبلانفيللتجديدال!ومالبلاغيينكلنكثيرنشطوقد

الادبىالنقدؤ-"نجدالذيا)يومبعيداوليس!..عصوره،نهررو!و،القديمالىفعمدوا.."العرييالبلاغة

و.تحس!!،ال!امعلكمايقوم،اسلوبيا،صوعيمامونمندنا!فانفيانو"يتدارسو،الجديدوالى..ويهنخلونه

..الذوق..نفسهااححديثةاألادبى"ذجالنملعلىأو،الاقتباس

نلابنعرنندمشق،ندرفيه،الا،القديمةالبلاغةكتباقتصرتوقد

ترجمماانكمما،واللفظة،لقىالجماحوالدرأسةعلى

3-*-مم!***ل!ت*-***-*-*-*ك!ت4"*كر*!ه"ت"ء**"*ل!ش"*ك!*له
يف!4لم،لإتينأو،بونانمنالقد"،ءبلاننةعنقديما

بص!غةأفيمطلبايحشهولم،فالطعنالبلاغيبالقصد

::،اللاتيناو،اليونانعنالقدماءبلاغةكانتوقد،العرب

:ص"لمص0!".فنيتها.و،فيمجموعهاكبرىاسساليبتعالج..اسلوبية

؟"مك!ضالىةت:،والملهاة،الأساةمثلأو،والتعليم،الخطابةمثل
ممههسسذههـصلالقديمتراثنافييكنلمولما..والملحمة

يصر:البلاءبالفكرفيتأثيرهاوظل،أهملتفقد،ليبالاسل

004محدودا
*؟

بقلم:اقاصيصمجموعة؟،شوعهاعلى،اليومالاقشجاسمظانورثتوقد

،لتطويرها،فرتهتوولم،واللاتين،اليونانمنالقدماءبلاغة

لملأ،بسيطةجزئيلتفيالا،اللهم..فيهاالتجديداو

النجاابوالمعاطيابومحمدءالدراساتالجمالية،نصيبكانحينفي..ثانويةجاءت

:*؟لتقمدممحباراة،منهاوذلك..اكبر،عندهاوالنقدية

لملأالاقتباس"ظانوجدناولذلك..العلميوالبحث،انعلوم

*ثاحدصدالادا!دا*الخصوسعلى،والنقدية.،الجماليةالدراساتتوفر

!ر.ر4الدراساتهذهلمثلننشطاخذناوقد..منهاالعلمية

؟هذاهن!اومن..بحثهافيسبقنامناثرفيهانقتفي

**
:الجمالي"الدراساتفينجدهالذيالكبيرالعربيللرصيد
ص؟مسس!حهـهي،والادب،الفنفي،وألاجتماعةالنفسية،والعلمية
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